
MR vergadering 2 november 2021 

Aanwezig; Maartje, Christa, Karin, Marlies, Yolanda 

Voorzitter; Dennis 

Notulant; Ruth 

Overlegvergadering (in aanwezigheid directie obs Beekbergen) 

1 Opening en vaststellen agenda 

• Er zijn geen toehoorders 

• Vergadering geopend om 16.34 

• Er zijn geen aanvullende mededelingen 

• Er zijn geen punten voor vergaderpunt 14 (WVTTK) 

2 Vaststellen notulen vergadering 20 september 2021 

• Notulen staan in Teams, geen aanmerkingen 

• Notulen van 1 juli (notulant Maartje) moeten nog worden goedgekeurd en besproken 

• De afschaffing van de Plusklas moet bekend worden gemaakt via de UDSG en 

schoolgids (actie Yolanda; update 15-12 nog te doen) 

• Jaarverslag moet op de website van de school worden geplaatst (actie 

Yolanda/Ingrid; update 15-12 gereed) 

• Er is een nieuwe opzet van de agenda 

• In Teams is een mappenstructuur gemaakt 

• Per vergadering staan alle stukken bij elkaar 

3 Onderwerpen vanuit de teamvergaderingen leerkrachten 

• We werken met doelen voor rekenen en spelling. We zoeken nog naar een goede 

manier om de resultaten van de leerlingen zichtbaar te maken op het rapport en 

Parnassys. Hierover is/wordt een document voorgelegd aan de MR. 

• Het portfolio is voor ieder kind aangelegd en in iedere groep geïntroduceerd. Bij de 

KWIK dag had niet iedere leerling iets meegenomen. Er kan van alles inkomen; 

beoordeling boekbespreking, een tekening waar een kind trots op is, een foto van 

een leuke gebeurtenis et cetera. De komende tijd gaan we de kinderen prikkelen om 

het portfolio aan te vullen. 

4 Medezeggenschapsregelement 

• Het regelement bestaat uit een MR regelement, een huishoudelijk regelement en 

een activiteitenplan 

• Dennis een Yolanda hebben het regelement aangevuld en aangepast. De overige 

leden passen ook nog een paar zaken aan.  

• Het regelement is in deze vergadering vastgesteld en kan op de site worden geplaatst 

(actie Yolanda/Ingrid; update 15-12 gereed) 

 



5 Terugkoppeling enquête incl. communicatie 

• De enquête wordt ieder schooljaar gedurende het jaar herhaald.   

• Er komt een link naar het antipest-protocol (actie Marlies/Yolanda; update 15-12 

gereed) 

• De vertrouwenspersoon moet worden aangepast naar Annemieke (update 15-12 

gereed) 

6 Updates over diverse onderwerpen 

• a- Week tegen het pesten is in alle groepen actief behandeld. De Zien lijsten worden 

door alle leerkrachten ingevuld. De leerlingen van de groep 5 tot en met 8 vullen zelf 

ook een vragenlijst in.  

• b- zie punt 3 

• c- zie punt 3 

• d- Het overleg tussen Yolanda en Madeleine hierover ligt stil n.a.v. het rapport over 

Leerplein. Er komt een nieuw introductieboekje. We willen inhaken bij organisaties in 

het dorp zoals de 4 Dorpen. 

• e- Er is 1 bijeenkomst geweest met ouders en team. Per vervolgbijeenkomst kunnen 

er andere leerkrachten bij zijn. Liesbeth begeleidt de bijeenkomsten. Er is gekozen 

voor de thema’s ‘Ontmoeten’ en ‘Samen opvoeden’. Op 13 januari is de volgende 

bijeenkomst. 

• f- Het verslag is nog in de concept fase.  

• g- De toelichting staat in de stukken. Projecten worden bekostigd vanuit de begroting 

i.p.v. NPO gelden. Er is tijdelijk geld beschikbaar voor extra formatie. Ieder jaar wordt 

dit opnieuw bekeken. 

7 Formatieplan incl. beleid uitval leerkrachten 

• In het geval van uitval gaan leerkrachten niet van groep wisselen 

• Leerlingen missen daardoor onderwijstijd  

• Leerlingen kunnen ook via Classroom thuis werken in geval van ziekte 

• Vermelden in schoolgids (actie Yolanda; update 15-12 nog te doen) 

8 Rapporten schooljaar 2021-2022 

• De rapporten moeten worden aangepast en een update krijgen 

9 Jaarverslag obs Beekbergen 2020-2021 

• Er zijn enkele aanpassingen; update 15-12 nog te doen 

o Pag. 4 schooljaar 

o Afkortingen verduidelijken 

o Pag. 4 NPO gelden al ingezet? 

o Klassenbezoeken worden door Yolanda gedaan 

o Referentie niveaus toelichten 

o Schoolnorm is weggevallen in de grafiek 

o Pag. 10 ‘Het team vindt het….’ Dit moet anders worden geformuleerd 



• Na de aanpassingen kan het verslag worden opgenomen in de schoolgids 

10 Onderwerpen volgende overlegvergadering 15 december 

• Zorgplan en IB-er uitnodigen  

• Arbojaarplan 

• Antipestbeleid 

• Audit bezoek 

• Rapporten 

 

MR vergadering met ouder- en personeelsgeleding 

11 MR huishoudelijk regelement 

• Er zijn  enkele aanpassingen; 

o Art. 4 en 9; 7 dagen van tevoren de onderwerpen op de agenda publiceren 

o Ten minste 1 keer per jaar de OR uitnodigen om activiteiten te bespreken, 

daarna indien nodig 

o We gaan het LLHT uitnodigen, datum en tijd moeten we nog afspreken 

o Dennis past nummering aan  

o Maartje stopt per 1 augustus met werken 

• Het reglement kan op de site worden geplaatst (actie Yolanda/Ingrid update 15-12 

gereed) 

12 MR activiteitenplan 

• Karin zet de tekst met aanpassingen over de enquête er in 

13 Onderwerpen volgende MR vergadering 

• MR activiteitenplan 

• Datum in het nieuwe jaar voor vergadering met LLHT vastleggen  

• Datum voor ontmoeting met OR vastleggen 

• Vergadering met IB-er (leerkrachten nodigen IB-er uit) 

14 WVTTK 

• Geen punten 

15 Communicatie inhoud vergadering aan achterban 

• Er komt een kort bericht met highlights in Parro (actie notulant vergadering) update 

15-12 gereed 

• De tekst daarvoor wordt uiterlijk twee na de vergadering in Teams gezet zodat 

iedereen deze kan zien een eventueel aanvullen update 15-12 gereed 

• Christa stopt als oudergeleding in de MR. Er komen dus verkiezingen voor een nieuw 

ouder-lid 

16 Afsluiting vergadering 



• Sluiting om 18:13 uur. 

 


