
 NOTULEN MR 

 

MR vergadering 
 

Datum:  8 februari 2022 
Locatie:  De hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00-21.00 uur MR 
Deelnemers:  Wilma, Denny, Liesbeth, Wendy, Hennie 
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Wilma 
 
 
 

Nr. Onderwerp 

0 Opening van de vergadering 

1 Vaststellen notulen 7 december 2021 
Goed bevonden. Kan op de website geplaatst worden. 

2 Personeel en team 
*Oudergeleding MR heeft op 3 februari terugkoppeling gehad met Marthijn Manders en Hennie 
over de voortgang van het teamtraject. Was prettig gesprek, prettig gevoel. 
*Hennie is nu bezig met HR. Hoe volgend jaar verder. Iedereen heeft het jaarlijkse inventarisatie 
formulier ingevuld. Dit wordt meegenomen met het uitzoeken hoe de samenstelling volgend jaar 
wordt. 
*Maandelijks gesprek rond de tafel met Hennie, Marthijn en 6 collega’s. Eerste onderdeel: 
communicatie / nieuwsbrief  Naar aanleiding hiervan is de nieuwsbrief voor het team aangepast. 
‘Op de Hoogte’ is de nieuwe naam. 
*Vacature Onderwijs Assistent bij groepen 1/2 is nog steeds niet ingevuld. Advertentie komt er 
niet. (in overleg met Marja) Op dit moment is Sylvia op woensdag en vrijdag. Voor de andere 3 
dagen moet nog iemand komen. Blijven zoeken naar kandidaten! 

3 Formatie 
Docent-ratio is in wording. Afwachten wat de gelden worden. Bert Platje is daar mee bezig. Alle 
personeelsleden hebben aangegeven wat de wensen zijn voor komend schooljaar. 
Februari 2022: 250 lln.   Augustus 2022: ong. 230 lln. Loopt terug. 
Op dit moment wel veel rondleidingen. Vooral vanuit Avonturijn. 
Formatie komt volgende vergadering. 
1 april, studiedag, staat werkverdelingsplan en schooltaken op de agenda. 
Extra studiedagen:   9 maart studiemiddag (woensdag) 
                                  18 maart studiedag (vrijdag) 

4 Veiligheid op school KANVAS resultaten 
De veiligheid komt er schoolbreed goed uit. Ook groepsbreed.  
Opvallende kinderen worden persoonlijke gesprekken mee gehouden en zo nodig zeker iets mee 
gedaan.  

5 Gendersensitiviteit (ingekomen mail) 
Briefschrijver heeft uitnodiging gehad voor deze vergadering. Is er helaas niet. 
Er komt in schoolgids 2022-2023 te staan dat ouders over gendersensitiviteit zonodig altijd in 
gesprek kunnen op school.  



6 NT2 project 
Dit schooljaar op woensdagmiddag NT2 kinderen extra woordenschat aanbieden. Van 12.30 – 
14.30 uur. September t/m december elke week. In twee groepen verdeeld. Kinderen uit groep 1 
t/m 4 en kinderen uit groep 5 t/m 8. 
Januari t/m juni om de week. 
Eerste half jaar Wilma met Tom. Tweede halfjaar Wilma met Sylvia. 
Dit jaar waren er gelden voor. Voor komend schooljaar wordt nog bekeken of het op deze manier 
doorgaat. Dit komt tijdens de studiedag van 1 april aan de orde. 

7 Begroting 
De begroting is vast gesteld. 
Opvallende punten: 
-Fusiegelden loopt komend jaar erg terug. De extra fusiegelden stonden voor 5 jaar. 
-NPO-gelden halveren in 2023. 
-Gelden Beweegwijs vallen weg. Hoe gaat dat verder, als dat weg valt? 
-Gelden boerderijschool is door corona al een paar jaar niet meer doorgegaan. De gelden 
daarvoor blijven staan!! 
-Afschrijving leermiddelen: Spellingmethode en taalmethode worden onder de loep genomen 
voor aanpassing. Jolanda kijkt met IB-opleiding naar de spellingmethode. 

8 Interne en externe communicatie 
Ouders zijn tevreden over de communicatie.  
-Fijn voor de ouders hoe er steeds oplossingen worden gevonden voor vervanging zieke 
leerkrachten. Moet vaak intern opgelost worden. De invalpoule is leeg. 
-De oudergesprekken kunnen volgende week weer in school. Voor wie wil kan het nog steeds 
online gebeuren. Ook omdat er ouders/kinderen met corona thuis zitten.  
-Nieuwsbrief voor ouders niet echt fijn. Lettertype en kleur niet prettig. De website leest fijner. De 
nieuwsbrief onder de loep nemen! Geen haast, maar moet wel gebeuren. 

9 Leerplein en andere ruimtes 
-De beneden ruimtes worden in week 9 ingericht. Dirk is al aan het schilderen. 
       *De ruimtes moeten nog passende namen krijgen!  
-Boven ruimtes is vorige week overleg over geweest. Daarbij zaten: Maaike, Hennie, tekenares, 
Heutink.  
Er wordt een ruwe schets gemaakt. Het is in gang gezet. 
-Het geldbedrag dat op de begroting stond voor 2021, is doorgeschoven naar 2022. Er is een lijst 
gemaakt met dingen die daarvoor aangeschaft kunnen worden. Het wordt nog verder bekeken 
wat er mee gedaan kan worden. Gelukkig kon het doorgeschoven worden naar dit kalenderjaar!  

10 Rondvraag 
Denny:  
-Verkiezingen op agenda volgende vergadering. Moet nieuw iemand komen voor 
personeelsgeleding en voor oudergeleding. 
  *Op studiedag 1 april personeelsgeleding MR bespreken. Wie wil? 
  *Na volgende MR-vergadering in nieuwsbrief (of mail) oproep voor oudergeleding MR. 
-Formatie (evaluatie / voortgang) volgende keer op terug komen. 

 Volgende MR-vergadering: dinsdag 22 maart 2022 

 


