
Agenda MR vergadering 2 

Datum:    31 oktober 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  
- MR academie voor nieuwe leden is 

beschikbaar. Tara, Willemijn, Rianne, 
Jennifer, Rianne en Jessica worden 
hiervoor opgegeven. 

- Vakleerkrachten of ondersteunend 
personeel kunnen door ouders niet 
direct via Parro gecontact worden.  

- Vanuit de GMR speelt het klimaat in 
school. Hiervoor is een brief opgesteld 
die naar alle MR’en is verstuurd.

MR

19.35 Opening vergadering/post/mail MR

19.35 Spreekrecht 
Geen ouder heeft spreekrecht aangevraagd.

MR

19.35 Mededelingen vanuit de directie 
- Follow up schoolplein en veiligheid van 

de schoolomgeving. Er is een afspraak 
geweest met de gemeente. Dit was een 
constructief overleg. Buiten dit is er nog 
een bezoek geweest door de 
gemeente. Hier was de school in 
beginsel niet bij betrokken. Het buiten 
spelen is ook na schooltijd onveilig. Voor 
een oplossing wijzen de verschillende 
partijen naar elkaar. Er zijn nu twee 
offertes gemaakt voor twee extra 
hekken aan weerszijden van de school. 
Over de invulling van het grasveld is nog 
geen overeenstemming. Hier kunnen we 
ook nog geen termijn over geven.  

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek. 
Deze is begin oktober door heel opoz 
verspreid. De rapportage moet nog 
komen dus de inhoud komt later.  

- Vervanging bij ziekte: van vast rooster 
naar afwegingskader. Door ziekte is de 
vervaning van het personeel best 
fragiel. We hebben er een protocol voor, 
maar vaste stappen zijn niet altijd 
wenselijk. Hiervoor is een oplossing op 
maat beter. Daarom gaan we per geval 
een afweging per klas maken. Dit houdt 
in dat elke vervanging op een andere 
manier kan worden opgelost. Over de 
concrete oplossing en de 

MR, 
Directi
e



19.40 Jaarplan 22-23 
Het jaarplan moet in lijn zijn met het 4-jarige 
schoolplan. De MR heeft hier een 
controlerende functie. Het jaarplan is 
ontwikkeld voor dit jaar. Dit stuk blijft ook hele 
jaar actueel.

Ter controle MR, 
Directi
e

19.50 Aannamebeleid  
Het vorige document ‘Huisvesting en 
leerlingenstroom’ uit december 2020 heeft 
geen (adequate) doorgang gekregen. 
Hierdoor is de voorgestelde krimp vanaf 2020 
niet gekomen. Het was ook nodig om de 
afspraken en de doelen die er toentertijd zijn 
gesteld bij te stellen. Het beleid van Opoz is 
hierin ook veranderd. Dit zorgt voor een betere 
afbakening en geeft meer ruimte om serieuze 
stappen te nemen om de krimp te 
bewerkstelligen. Uit verschillende overleggen 
met het bestuur en andere directies is een 
model gekomen met aanmeldperioden. Dit 
model zorgt er met een leerlingplafond op een 
concrete manier voor dat de krimp op een 
natuurlijke manier inzet. De stemming hiervoor 

Instemming hele 
MR

MR, 
Directi
e

20.00 Coronaprotocol 
Dit protocol is gedeeld op 14 oktober j.l. Dit plan 
behoeft instemming, Er waren enkele kleine 
aanpassingen aangedragen. Deze zijn 
doorgevoerd en het over het plan kan gestemd 
worden.

Ter instemming MR, 
Directi
e

20.10 Huisvesting en leerlingaantallen 
Deze is bij punt 6 aan de orde gekomen. Een 
logisch gevolg hiervan is dat de formatie ook 
gaat krimpen. Op dit gebied is ook geen beleid 
vanuit Opoz. Dit zal verder dit jaar ter sprake 
komen. 

Ter info MR, 
Directi
e

20.20 AVG 
De afgelopen tijd is er bij Opoz een AVG 
functionaris aangesteld. Er zijn een aantal 
veranderingen op komst. Hiervoor wordt deze 
AVG functionaris op deze school uitgenodigd. 

Ter info MR, 
directi
e

Ontwikkelingen op schoolniveau 
De veranderingen in de professionele cultuur en 
de manier van instructie geven, wordt door de 
personeelsgeleding als erg effectief ervaren. De 
grote lijnen geeft het personeel veel houvast. 
De overlegstructuur is compacter en zorgt voor 
meer betrokkenheid. Het instellen van de 
leerlingarena en de komende groepsbezoeken 
zorgen bij het personeel voor een bepaalde 
bewustwording en wederzijdse afhankelijkheid. 
Het gevolg is een bepaalde leermodus waar 
het team motivatie vandaan haalt en de 
leerlingen structuur en een doorgaande lijn 
geeft.

Ter info MR, 
Directi
e

20.50 W.v.t.t.k. 
 Voor volgende vergadering komen de 
volgende onderwerpen ter sprake: 

- Begroting ouderbijdrage 
- Begroting exploitatie van de school

Ter bespreking MR, 
Directi
e

21.00 Rondvraag 
-

Ter bespreking MR, 
Directi
e



21.10 Stemming en advies 
Coronaprotocol: unaniem ingestemd

MR

21.15 Sluiting. MR


