
Notulen MR vergadering 27 mei. 

 

Aanwezig: Yolanda, Anita, Christa, Marlies, Marit en 4 toehoorders 
Afwezig met kennisgeving: Maartje 
 
 

1. Notulen vorige vergadering d.d. 22 april. 
Yolanda heeft nog een aanvulling en Anita stuurt Marlies nog een paar kleine puntjes 
toe. Daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 

2. Formatie/Werkverdelingsplan. 
We starten met 5 groepen. 
Groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8.  
Tevens is duidelijk welke leerkracht in welke groep staat.  
Wat nog niet helemaal rond is zijn de werkdagen van iedereen en de werktijdsfactor 
van Monique. Zodra dit definitief rond is, stuurt Yolanda het naar de oudergeleding 
om het nog te kunnen bekijken voordat de ouders op de hoogte worden gebracht.  
Het werkverdelingsplan zal weer met het team ingevuld gaan worden. 
 

3. Voortgang Schooljaarplan. 
Er wordt een managementrapportage (MARAP) gemaakt ter verantwoording aan het 
bestuur. In deze managementrapportage wordt verslag gedaan van de evaluatie van 
het huidige schooljaar en daarmee is het een reflectie op de doelstellingen uit het 
Schooljaarplan 2020-2021. Deze terugblik is tevens de analyse naar wat de leerlingen 
en de school, mede door de schoolsluitingen, nodig hebben om zo de brede impact 
van corona te beschrijven. Tevens kijken wij vooruit. Wat wilden wij bereiken en wat 
is in het afgelopen jaar blijven liggen.   
Wij kijken als team welke interventies nodig zijn. Deze mogelijkheden zullen in het 
schooljaarprogramma en in het Schoolplan worden verwerkt. De corona gelden, 700 
euro per leerling voor het komende schooljaar, zullen hiervoor ingezet gaan worden. 
Het leerling aantal willen we graag omhoog hebben. Yolanda is in gesprek met de PR 
medewerker van Leerplein055 om een plan te maken m.b.t. het leerling aantal voor 
volgend schooljaar. 
 

4. Corona gelden: plan en voortgang. 
De scan wordt gemaakt, maar de eindtoets moet hierin ook meegenomen worden.  
Er kunnen verschillende interventies ingezet worden zoals extra handen in de klas, 
maar ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn nu 
groepsanalyses gemaakt van alle groepen met uitzondering van groep 1 op het 
gebied van taal en rekenen, waar onze IB-er Yvonne ook nauw bij betrokken is. 
De deadline voor het plan was 1 juli, dit gaan we niet halen. 
 

5. Anti-pest protocol. 
Ouders hebben een aantal punten aangegeven die in het anti-pest protocol moeten 
terugkomen. Deze punten zijn in vorige vergadering(en) en via de e-mail besproken. 



Yolanda moet een aantal punten nog verwerken en dan wordt deze aangepaste 
versie naar de oudergeleding gestuurd om goedgekeurd te worden. 
Zodra het anti-pestprotocol is goedgekeurd, wordt het implementatieplan gemaakt. 
Daarna volgt de implementatie zelf, ook hierbij kunnen interventies ingezet worden. 
Oudergeleding geeft aan dat zonder plan het protocol niet compleet is. Ouders 
vragen naar meer inhoudelijke informatie over de invulling van het protocol. 
 

6. Schooltijden / schoolvakanties 2021-2022. 
De schooltijden blijven hetzelfde. 
De vaste schoolvakanties zijn bekend. Misschien komen er nog dagen bij de 
meivakantie aan, maar dat is nog niet zeker. Dit moet eerst nog in het team 
besproken worden. Ook enkele studiedagen liggen al vast, maar nog niet allemaal. 
In het team wordt dit zo snel mogelijk besproken en wordt het aan ouders bekend 
gemaakt. 
 

7. Activiteitenplan MR 
Het activiteitenplan is helder, het kan zo gebruikt worden volgend schooljaar met 
wellicht een paar kleine aanpassingen. Vanaf 1 juli krijgt de oudergelding van de MR 
ook instemmingsrecht op de begroting. 
Speerpunten die de MR ook volgend schooljaar terug wil laten komen zijn de 
communicatie, vergroten ouderbetrokkenheid en scholing (op gebied van financiën). 
Ook het anti-pest protocol (implementatie) en TLIM zullen terugkomen op de 
agenda. Het activiteitenplan komt volgende MR vergadering nog een keer op de 
agenda, zodat iedereen nog belangrijke speerpunten door kan geven.  
 

8. Enquête achterban. 
Voor de zomervakantie komt er vanuit de MR nog een korte enquête uit. In 

tweetallen (Anita en Marlies / Christa en Marit) komen we binnen twee weken bij 

elkaar en denken we na over het onderwerp, welke soort vragen en hoe wij het gaan 

versturen. Marit vraagt aan Ingrid na of het via Parnassys of Parro kan. 

9. Huishoudelijk reglement MR. 
Het document is nagelezen door de MR-leden.  
De notulen zitten niet meer in een map, dit zal Anita aanpassen. Anita stuurt ons de 
nieuwe versie toe.  
De taakverdeling van de MR wordt begin nieuwe schooljaar tijdens de vergaderingen 
vastgelegd. Dit kan dus aangepast worden in het huishoudelijk document als MR-
leden dit willen.  
Marlies probeert er nog achter te komen of we als MR Sharepoint kunnen gebruiken 
om de documenten van de MR in een map te plaatsen, zodat het makkelijker terug te 
vinden is. 
 

10. Nieuwe leden MR oudergeleding / verkiezingen. 
Er hebben zich 3 kandidaten aangemeld die graag als ouder deel willen nemen in de 
MR. Er komt zo snel mogelijk een brief uit namens de MR voor de verkiezingen.  



 
 


