
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
25 Mei 2021 
 
Aanwezig: Ghislaine, Stephanie, Bas, 
Jolanda, Gonnie en Henriëtte.  
Afwezig met kennisgeving: Lidwien.  

 
 

 

 

 Onderwerp 

 

Actie 

1.  Opening  

 

 

2.  Agenda vaststellen 

 

 

3. Overlegtijd MR/ voorbespreken vervolg agenda Zorg dragen voor tijdige 

aanlevering stukken: volgend 

schooljaar bewaken. 

 

4.  Medelingen directie en MR 

 

GMR: kennismaken met GMR en MR wordt 

verschoven naar volgend schooljaar. Stephanie meldt 

zich aan als mogelijk nieuw GMR-lid. 

 

OV: Corona-monument, loopt. 

 

 

Schoolplein inrichting: Fort is gerealiseerd. Invulling 

van afgekeurde toestellen is volgende actie (dit 

lopende kalenderjaar). 

 

Verkeersveiligheid: Ligt stil. Plan is er, maar 

Gemeente is moeilijk te bereiken. 

 

 

Eindcito: mooi gemaakt. Boven landelijk gemiddeld. 

Ter info: advies VO gebeurt voor eindcito, in groep 7 

is er een voorlopig advies.  

 

 

 

GMR maakt volgend schooljaar 

kennis met MR 

 

 

Capsule: communiceren naar 

ouders. 

 

Ook leuk om te delen, ook 

moestuin meenemen in 

communicatie.  

 

Met leerlingen brief schrijven 

naar burgermeester. Vaart zetten 

achter (deel van) plan. 

 

 

5. Notulen vorige vergadering + actiepunten vorige 

vergadering (al goedgekeurd) 

 

 

 

Alarm: kijken Bas en Jolanda nog 

naar. 

 

MR-jaaragenda andere scholen 

opvragen: Jolanda. 



Jolanda later aansluiten: is dat nodig?  

 

 

 

 

Werkgroep taakbeleid: niet bij elkaar gekomen. 

Werkgroep kijkt mee naar efficiëntie van 

werkgroepen. Na maandag 31-05 maken ze afspraak 

(dan heeft team ook input gegeven). Voorstel: do 10 

juni 14.45 uur. 

 

Te lezen stukken: vermelden in agenda.  

 

Besluit: dit kunnen we volgend 

schooljaar per vergadering naar 

behoefte aangeven.  

 

 

Werkgroep gaat na 31-05 van 

start. 

 

 

 

 

Bas zorgt voor vermelding te 

lezen stukken in agenda. 

6. Formatieplan (krimp)/groepsbezetting/besteding 

subsidiegelden (IR personeelsgeleding) 

 

Telling is op 1-10  in voorgaande jaar. Hoger 

leerlingaantal: krijg je alsnog geld voor.  

Recht op 12 groepen, 13 groepen zou fijn zijn. Er zijn 

dan geen combinatiegroepen nodig. Daar is NPO-geld 

wel voor nodig. Ondersteuning met name in volle 

groepen. Moet wel goed te verantwoorden zijn via 

schoolscan.  

 

IB, bouwcoördinator ook belangrijk. IB-uren ook ter 

ondersteuning van Yvonne. Vaste leerkracht voor 

groepsvervanging zodat leerkrachten bij elkaar 

kunnen kijken. Is in het verleden zeer zinvol 

gebleken. Stephanie: bij verbetering starten vanuit 

een uitgangspunt (doelgericht denken). Dus groter 

denken? Waar liggen de problemen? Denk hierbij aan 

de inhoud van de kernvakken. Wat moeten ze 

weten/niet weten. 

 

Begroting: materiële exploitatie. Vijf knelpunten 

besproken. Cultuur: belangrijk dat dit goed ingepast 

wordt, alle aspecten, niet alleen muziek. 

 

 

 

 

 

Oudergeleding gaat akkoord, 

onder voorwaarde dat het 

daadwerkelijk goed geborgd 

wordt. 

7. Instemming jaarrooster (IR personeelsgeleding en 

oudergeleding) 

 

Studiedag maandag 4 oktober evt. verplaatsen naar 

maandag 20 september? Plannen is aan regels 

gebonden, er mogen maar een aantal gebroken 

weken zijn. MR stemt in. 

 

 

 

Studiedag 4 oktober wordt 20 

september. 

8.  Voorbereiden algemene ouderavond volgend 

schooljaar 

Afhankelijk van organisatie: hoe 

wordt de avond vorm gegeven? 

Bij voorkeur samenpakken met 



OR en GMR.  

9. Datum prikken 1
ste

 vergadering nieuwe schooljaar Volgt. 

10. Onderwijs thema’s (TLIM/natuuronderwijs/ 

kernvakken) PMR 

Pakt Stephanie verder op met 

Jolanda. 

11.  Rondvraag 

 

Punt 8 en 9 niet besproken, komen terug op 

volgende vergadering. 

 

 

12. Sluiting +/-21.30 Volgende (extra) vergadering 17 

juni 20.00 uur 

 


