
 
 

 

Notulen MR-vergadering woensdag 23 september 
 
Aanwezig: Frenny, Marja, Frank, Ad, Judith, Sjoerd, Patricia en Rosanne 

 
1. Vaststellen agenda. Geen aanvullingen op de agenda 
2. Notulen 
3. Inbreng Frank 

A. Schooljaarplan 2021-2022. Punten komen terug in nationaal 
programma onderwijs. Alle plannen staan vast, deze moeten nog wel 
uitgewerkt worden. Technisch nieuwe leesmethode, inzet 
vakleerkracht gym en muziek, team brede aanpak excutieve functie, 
klassenverkleining, kleuter instroomgroep, extra inzet 
onderwijsassistent, extra ict middelen (digibord, laptopkar met 
laptops, koptelefoons benedenbouw).  

B. Jaarverslag 2020-2021. Betere doorgaande lijn van groep 1-8. Meer 
verband in manier van werken in alle groepen (zelfde structeren en 
middelen).  

C. Start gezonde lunchbeleid. Vanuit verschillende ouders zijn er 
reacties, soms hele felle, naar Frank verstuurd. Kinderen reageren 
overwegend positief. Een aantal weken verder, zien de lunchen er 
heel goed en gezond uit.  

4. Verdere agendapunten 
A. Oudertevredenheidsonderzoek terugkoppeling. De respons van 

ouders en leerkrachten was dit jaar heel laag. Bij andere scholen was 
dat ook het geval. Het is niet mogelijk een link te versturen via 
schoudercom. Wel is dit in een bericht via schoudercom gemeld. Het 
stimuleren van respons blijft punt van aandacht. Waar ouders kritisch 
over zijn zijn de volgende stellingen: - De school informeert ouders 
over (extra) begeleiding voor hun kind en. - De school geeft passende 
adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen. Welke ontwikkeling zit 
hier in? En in andere cijfers? Goed om dit nader te onderzoeken.     

B. Het MR reglement wordt aangescherpt en zittingstermijn huidige 
kandidaten is opnieuw bepaald. Deze is vastgesteld op 4 jaar, met 
maximaal 2 termijnen. Dit betekent dat Sjoerd, Patricia en Merit 
vervangen zouden moeten worden. Voor leerkrachten geldt dit 
eigenlijk ook. Patricia stelt zich sowieso opnieuw verkiesbaar. Merit 
schrijft een bericht voor Het Schakeltje zodat ouders zich aan kunnen 



 
 

 

melden voor de mr. Aangezien Sjoerd en Merit volgend jaar 
vertrekken, is een notulist en financieel expert wenselijk. 

5. OPR. Er zijn nog geen vergaderingen geweest. Bas de directeur van het 
Samenwerkingsverband vertrekt naar Nijmegen. Er is een nieuwe man 
aangetrokken voor die functie.  

6. GMR. Stukje OPR is besproken. John Leidekkers schoof aan voor 
toelichting op zij-instroom. Dit traject was in eerste instantie met 
Hogeschool Utrecht opgestart. Veel eerste interesse, daarna best veel 
afvallers. Na toets waren er nog drie over. Twee daarvan zijn er door 
gegaan. Een daarvan is doorgegaan naar Fontys in Den Bosch. Zij-
instroom zou oplossing kunnen zijn voor toekomstige uitstroom. Veel 
effort, met weinig resultaat. Ze gaan hier wel mee door, omdat je iets 
moet om nieuwe mensen aan te trekken. Terugkoppeling over 
samenwerking met uitvoerend bestuur is besproken. Komt een sessie 
met bestuur om samenwerking te bespreken. Verschillende reglmenten 
besproken: huishoudelijk reglement en GMR-reglement. Vanaf nu zal 
Patricia de notulen van de GMR delen.   

7. Rondvraag 
 

 

De volgende vergadering staat gepland op: 
 

• Donderdag 9 december  

• Woensdag 26 januari 

• Dinsdag 22 maart 

• Maandag 13 juni 

• Maandag 18 juli 
 

 

 


