
 

 

MR vergadering – 17 mei 2021 
Aanwezig 
 

Agnes, Kevin, Nanja, Cecile, Gepke, Cecile 

Afwezig  

Datum 17-05-2021 
Locatie/tijd TEAMS videobellen – 17.00 MR, vanaf 17.45 met directie. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Voor 24 april Schoolgids doorlezen en opmerkingen/aanpassingen noteren I Nanja-Kevin-

Gepke-Agnes 

Voor einde 

schooljaar 

Contact opnemen met Thesanne (OR) over richtlijnen appgroepen 

(zie notulen januari, toen is het besproken) 

 Kevin 

Voor volgende 

vergadering in mei 

Poll onder leerkrachten uitzetten richtlijnen   Gepke 

    

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten 
langslopen) 

  Wat betreft actiepunt richtlijnen appgroepen: 
Thesanne zit volgend jaar niet meer in de 
OR. Dus even kijken wie dan het 
aanspreekpunt is. 

 Kevin benadert de voorzitter van de OR over het 
aanleveren van de begroting van de OR. We zouden 
graag zien hoe het met de begroting is verlopen dit 
jaar, wat er over is gebleven en wat de ideeën 
daarmee zijn. 

MR leden volgend jaar   Er zijn geen verkiezingen nodig. Het is wel goed 
om een stukje te schrijven voor in het Joris’ 
nieuws om aan te geven dat de termijn van 
Kevin afloopt, maar dat hij graag nog een 

 Gepke zoekt stukje vorige verkiezingen op, omdat dat 
mogelijk (deels) als basis kan dienen voor het nieuwe 



 

 

termijn zitting wil nemen. Maar er is dus een 
mogelijkheid voor ouders om zich aan te 
melden als kandidaat. 

stukje in het Joris' nieuws. Cecile vragen wanneer het 
volgende Joris' nieuws eruit gaat. 
 

'We zijn als MR blij dat Kevin nog een termijn door wil 
gaan, maar we willen ook anderen de gelegenheid 
bieden om zitting te nemen' 

Poll ouders   Concept poll ligt klaar. Is die zo goed? Moet er 
nog wat bij/anders? Misschien explicieter ook 
vragen of ouders in opmerkingen aan willen 
geven wat goed gaat? (nu is het alleen de vraag 
om uit te leggen wat ze niet fijn vinden) 

 Goed zo. Alleen de gedeeltes achter de haakjes 
weglaten en in het algemene verhaal vragen om 
toelichting in de opmerkingen. 
 

Kleutervraag eruit. 

School(jaar)plan 

evaluatie (vast punt 
om even te checken) 

    - 

Interne communicatie 
(vast punt om even te 
checken) 

    - 

Schoolgids  B Wordt nog aan gewerkt. Laatste vergadering ter 
stemming inbrengen. 

 Nanja is bezig om de schoolgids opnieuw in te delen, 
zodat hij beter leesbaar wordt. Waarschijnlijk niet 
haalbaar voor eind dit schooljaar. Dan voor de 
schoolgids van het schooljaar erna. 

Werkverdelingsplan 

en NPO 

 B Het werkverdelingsplan en het geld voor het 
Nationaal Programma Onderwijs worden met 
het team besproken op de studiedag van 26 
mei.  
Woensdag 19 mei is er een webinar Kansrijke 
Interventies van de AOB, hier is Gepke bij 
aanwezig. 

 Nu verder nog niks te melden. 

https://www.aob.nl/agenda/webinar-kansrijke-interventies-npo%E2%80%AF/
https://www.aob.nl/agenda/webinar-kansrijke-interventies-npo%E2%80%AF/


 

 

Vakantierooster 21-22  I Het vakantierooster is meerdere keren bij het 
bestuur ingediend, maar is nog niet 
goedgekeurd. Eind mei bespreekt het bestuur 
het opnieuw, daar is het wachten op.  
Cecile heeft in samenspraak met Gepke een 
mail gestuurd om het vakantierooster te 
onderbouwen.  
Struikelblokken zijn de 10 studiedagen van de 
kleuters, de twee studiedagen achter elkaar na 
de voorjaarsvakantie en de 3 studiedagen in de 
week van Hemelvaart, waarmee een extra week 
vakantie wordt gecreëerd.  
Het kan zijn dat de twee studiedagen achter 
elkaar niet mogen, omdat daarmee een lesweek 
van 3 dagen ontstaat. Het kan dus zijn dat die 
veranderd moeten worden. Voor de andere 
twee punten heeft het bestuur geen geldige 
tegenargumenten. 

X  

Groepsindeling 2021-

2022 

  Volgend jaar ontstaat een groep 2/3. Hier 
hebben wij eerder instemming op gegeven. 
Verder zijn er geen wijzigingen die besproken 
moeten worden.  
Cecile zal in het tweede deel van deze 
vergadering nog een update geven over de 
leerlingaantallen. 

 Brief om kleuterouders te informeren over de groep 
2/3 is vrijdag voor de vakantie verstuurd. Hier zijn 
enkele reacties op gekomen van ouders, geen 
verrassingen en geen hoeveelheid die ons negatief 
verrast. 

MR  + Directie      

Mededelingen     Sneltesten zijn binnen. Team wordt ook z.s.m. 
geïnformeerd.  
 



 

 

Cecile geeft aan dat met het team een voorstel 

besproken gaat worden om na de Pinksterdagen de 

boeken van de kinderen gewoon op school te laten. 
 

Vraag Nanja: is er zicht op het weer voeren van 

oudergesprekken op school en andere 

versoepelingen? (fijn, n.a.v. mededeling van Cecile, 

dat er wel versoepeld wordt waar dat mogelijk is) 

--> Het is nu nog lastig, volgens de landelijke 

protocollen mag veel nog niet.  

Gelukkig hebben we de musical weer gepland in het 

bosbad, in de openlucht en is het kamp van groep 8 al 

in september geweest. (dat mag volgens de huidige 

protocollen nu niet namelijk). 

School(jaar)plan 

evaluatie (vast punt 
om even te checken) 

    - 

Interne communicatie 
(vast punt om even te 
checken) 

    - 

Schoolgids  B Wordt nog aan gewerkt. Laatste vergadering ter 
stemming inbrengen. 

 - 

Werkverdelingsplan 

en NPO 

 B Het werkverdelingsplan en het geld voor het 
Nationaal Programma Onderwijs worden met 
het team besproken op de studiedag van 26 
mei.  

 - 



 

 

Woensdag 19 mei is er een webinar Kansrijke 
Interventies van de AOB, hier is Gepke bij 
aanwezig. 

Vakantierooster 21-22  I Het vakantierooster is meerdere keren bij het 
bestuur ingediend, maar is nog niet 
goedgekeurd. Eind mei bespreekt het bestuur 
het opnieuw, daar is het wachten op.  
Cecile heeft in samenspraak met Gepke een 
mail gestuurd om het vakantierooster te 
onderbouwen.  
Struikelblokken zijn de 10 studiedagen van de 
kleuters, de twee studiedagen achter elkaar na 
de voorjaarsvakantie en de 3 studiedagen in de 
week van Hemelvaart, waarmee een extra week 
vakantie wordt gecreëerd.  
Het kan zijn dat de twee studiedagen achter 
elkaar niet mogen, omdat daarmee een lesweek 
van 3 dagen ontstaat. Het kan dus zijn dat die 
veranderd moeten worden. Voor de andere 
twee punten heeft het bestuur geen geldige 
tegenargumenten. 

 Vervelend dat het zo lang duurt, vooral ook voor 
ouders die dingen willen plannen. Maar we moeten 
eind mei dus afwachten. 

Groepsindeling 2021-

2022 

  Volgend jaar ontstaat een groep 2/3. Hier 
hebben wij eerder instemming op gegeven. 
Verder zijn er geen wijzigingen die besproken 
moeten worden.  
Cecile zal in het tweede deel van deze 
vergadering nog een update geven over de 
leerlingaantallen. 

 Brief over groep 2/3 is naar kleuterouders gestuurd. 
Enkele reacties, vooral ouders die hun kind wel in 
groep 2/3 zouden willen zien zitten. 
 
Cecile geeft aan dat het haar erg meevalt, op andere 
scholen waar een combinatiegroep werd gevormd, 
ervaarde zij meer onrust. Dus fijn dat het zo loopt. 
 
Prognose lln aantallen: 1 oktober 198 kinderen. Dat is 
eigenlijk te weinig voor de gemaakte begroting. 

https://www.aob.nl/agenda/webinar-kansrijke-interventies-npo%E2%80%AF/
https://www.aob.nl/agenda/webinar-kansrijke-interventies-npo%E2%80%AF/


 

 

Er zijn nog een paar twijfelgevallen. 
Als er overstappers zijn naar andere scholen, dan 
komen die vaak in de komende periode, dus wellicht 
dat er op die manier nog extra leerlingen komen. De 
school kijkt wel altijd goed bij aannames of een kind 
past, zoals dat de gewone procedure is. Er wordt niet 
makkelijker aangenomen om maar meer leerlingen te 
krijgen. 
Groep 7 volgend jaar is een kleine groep. Daar krijg je 
eigenlijk ook geen aanmeldingen voor. Dus dat drukt 
het totaalaantal. 
 
Op de lange termijn gaat het volgens de prognoses 
wel weer stijgen, dus voor de lange termijn geen grote 
zorgen. 

Afsluiting     Wanneer is het volgende Joris' Nieuws? 
- Komende vrijdag. Donderdag voor 16.00 kopij 

aanleveren. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Voor 24 april Schoolgids doorlezen en opmerkingen/aanpassingen noteren I Gepke-Agnes 

Voor einde 

schooljaar 

Contact opnemen met OR over richtlijnen appgroepen (zie notulen 

januari, toen is het besproken) 

 Kevin 

z.s.m. Poll onder leerkrachten uitzetten richtlijnen   Gepke 

z.s.m. OR vragen om hun begroting over het afgelopen schooljaar  Kevin 

z.s.m. Stukje Joris' nieuws verkiezingen MR opzoeken en aan Kevin mailen  Gepke 

Voor donderdag 20 

mei 16.00 

Stukje schrijven voor Joris nieuws mogelijkheid aanmelden voor MR 

- oudergeleding 

 Kevin 

Status:  



 

 

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


