
Agenda MR vergadering 1 

Datum:    29 augustus 2022 
Tijd:    19.30 - 21.15 uur 
Plaats:    op school   
Oudergeleding:    Cleo, Jennifer, Rianne, Tara, Willemijn  
Personeelsgeleding:  Debby, Ellen, Jessica, Maarten, Rianne 
Directie:   Sijmen 
Notulist:    Maarten 
  

19.30 Vooroverleg  
- Ingekomen stukken bespreken  
- Invulling bezetting dit schooljaar 
-

MR

19.35 Opening vergadering/post/mail 
1 mail van een ouder over de temperatuur. 
Deze is naar de directie gestuurd en naar Yunis. 
Zij pakken deze kwestie op. Met name met het 
oog op de toekomst heeft dit wel blijvende 
aandacht nodig. Dit kan de MR via de GMR bij 
het bestuur kenbaar maken, aangezien 
meerdere scholen hier last van hebben gehad.

MR

19.35 Spreekrecht 
Geen ouder heeft spreekrecht aangevraagd.

MR

19.35 Mededelingen vanuit de directie 
Het schooljaar is goed gestart. De formatie is 
compleet en de prognose is positief qua 
ondersteuning. Er zijn veel reacties gekomen op 
de vacatures. In de regio zijn de verhalen 
minder positief. Er is geen sprake van tekorten 
bij ons. 

MR, 
Directi
e

19.40 Jaarverslag 21/22 
Het jaarverslag is doorgenomen, maar zal extra 
tijd nodig hebben om goed door te lezen. De 
vragen zullen gestuurd worden aan Mandy. Dit 
kan tot eind deze week. Maandag 5 september 
a.s. zullen we hierover stemmen. 

Instemming hele 
MR
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19.50 Evaluatie NPO-gelden 21/22 
In het evaluatieverslag staan niet veel 
bijzonderheden. De NPO-gelden zijn voor 
afgelopen schooljaar uitgegeven en dit is o.a. 
teruggekomen in de praktijklessen door 
vakleerkrachten. Deze zullen dit schooljaar niet 
terugkeren.  
Maandag 5 september a.s. zal hierover 
gestemd worden.

Instemming hele 
MR

MR, 
Directi
e



20.00 Schoolgids 
In de schoolgids staat veel informatie over de 
school. Via scholenopdekaart.nl hebben we 
een format waarin de school zich kan 
profileren. De wettelijke kaders staan hier in. De 
school maakt ook gebruik van een 
informatieboekje en een website. Dit zou 
effectiever kunnen worden vormgegeven 
waarbij de schoolgids en informatievoorziening 
meer de sfeer en karakter van de school 
ademt.  
De site zal naar verwachting in november in de 
lucht komen.  
Het kopje ‘vrijwillige ouderbijdrage’ moet ook 
naar aanleiding van eerder gehoorde klachten 
duidelijker en inclusiever. Het gebruik van de 
‘schoolkassa’ en de betaalherinneringen geven 
ouders het gevoel dat er niets vrijwilligs aan is.  
Ook de evaluatie en verantwoording van de 
ingekomen bijdragen moeten helder en de 

Instemming hele 
MR
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20.10 Jaarplan / jaarbord 
Het schoolplan wordt naar aanleiding van de 
vierjarige plannen gevormd naar een jaarlijks 
plan: het jaarbord.  

• Het jaarplan volgt na zelfevaluatie en 
plan van aanpak. We gaan hiervoor het 
traject ‘Goed Worden, Goed Blijven+’ 
gebruiken. Dit is een intensief en 
langdurig project om de school (en 
daarmee de onderwijskwaliteit en als 
gevolg de resultaten) drastisch te 
verbeteren.  

• Thema's langdurig: EDI (didactisch 
handelen en het geven van instructie), 
Dalton en de professionele 
samenwerkingscultuur. 

• De thema’s die op het jaarbord voor dit 
schooljaar komen zijn: Rekenen, Lezen, 
Differentiatie en eigenaarschap 

Het jaarplan zal dus later, compleet, worden 
aangeleverd. Het streven is dit voor 1 oktober 

Instemming hele 
MR (art 10.1.f) 

Bij 
samenwerking: 
Advies hele MR 
(art. 11.1.d,e)
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20.20 Schoolondersteuningsprofiel 
Elke school moet een ondersteuningsprofiel 
hebben waarin staat wat we qua zorg kunnen 
bieden, waar onze kracht ligt, maar ook waar 
we grenzen hebben.  
De wijziging op dit al eerder ingestemd 
document is een update, waar de MR akkoord 

Ter info MR, 
directi
e



20.50 W.v.t.t.k. 
- Het daltonpodium staat opnieuw op de 
agenda. Misschien zal dit een andere invulling 
krijgen omdat het daltonconcept niet erg terug 
kon komen. Tijdens dit jaar komt hier met de 
vernieuwde focus ook aandacht voor. 
- Het buitenspeelmateriaal voor de kinderen is 
kapot, versleten of incompleet. De nieuwe 
gymleerkracht gaat hiermee aan de slag en 
inventariseert de behoefte. Ook het (kunst)gras 
op het plein ligt in slechte conditie. Het 
algehele onderhoud van de schoolomgeving is 
in slechte staat. Om dit duidelijk bij de 
gemeente neer te leggen gaan Sijmen met 
Cleo en Ron de Schepper van de gemeente 
een afspraak inplannen om een rondje om 

Ter bespreking MR, 
Directi
e

21.00 Rondvraag Ter bespreking MR, 
Directi
e

21.10 Stemming en advies MR

21.15 Sluiting. MR


