
 NOTULEN MR 

 

 

 

MR vergadering 
 

Datum:  21 september 2021 
Locatie:  De hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00-21.00 uur MR 
Deelnemers:  Wilma, Denny, Liesbeth, Henny, Wendy  
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Denny 
 
 

Nr. Onderwerp, agenda Wie 

1 Vaststellen notulen 29 juni 2021 MR, Henny 

2 Werkverdelingsplan en taken 2021-2022 ter goedkeuring en ondertekening 
PMR 

MR, Henny 

3 Verantwoording van de NPO gelden ter goedkeuring en ondertekening door vz. 
MR 

MR, Henny 

3 Evaluatie speerpunten jaarplan MR 2020-2021 MR, Henny 

4 Jaarplan MR 2020-2021 doornemen en actualiseren voor 2021-2022 MR, Henny 

5 Aftreden en herkiesbaarheid leden MR cfm jaarplan MR, Henny 

6 Input jaarverslag MR 2020-2021  

7 Vertrouwens en contact persoon binnen de school Manon Peters MR/Henny 

8 Ouderbijdrage zie brochure MR/Henny 

9 Interne en externe communicatie MR, Henny 

10 Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022 MR, Henny 

11 Rondvraag MR, Henny 

   

 

Nr. 
 

Onderwerp, agenda, notulen Actie Doel 

0 Opening van de vergadering. 
Liesbeth opent de vergadering. Wendy fijn dat je er weer bij 
bent. 
 
Hennie brengt een punt in, de aankomende Corona 
versoepelingen per 25 september. We gaan hier meteen op in. 

- Registratie bij binnenkomst school gaat er af. 

  



- Looproutes in school blijven gehandhaafd, werkt 
namelijk prettig. 

- Brengen 8.15: geen ouders in de school handhaven, er 
heerst een rust in school. We kunnen meteen starten 
om 8.30. 
Halen 14.30: aanpassen. Ouders mogen weer op het 
schoolplein komen. 1e Week kennismaken, klasdeur 
open om 14.30 werd door de ouders goed ontvangen. 
Dit houden we er in. 

- Bij activiteiten zijn ouders weer welkom in school. 
- Hulpouders zijn weer welkom voor allerlei hand- en 

spandiensten zoals rijden naar excursies. 
- Op uitnodiging mogen ouders ook weer bij presentaties, 

afsluiting thema’s, etc. zijn. 
- Oudergesprekken vinden weer op school plaats. 

1 Vaststellen notulen 29 juni 2021 
Notulen worden goedgekeurd. 

Wilma Plaatsen 
website 

2 Werkverdelingsplan en taken 2021-2022 ter goedkeuring en 
ondertekening PMR. 

Hennie heeft met de PMR om tafel gezeten om vragen uit het 
team te bespreken. Het voorstel is nu nog niet sluitend voor wat 
betreft de besteedbare uren. De MR geeft bij Hennie aan om het 
voorstel in het team te presenteren. Het werkverdelingsplan is 
van het team en we moeten er samen uit zien te komen. Neem 
het team mee in de dilemma’s die er spelen. 

 
 
 
Hennie 

 
 
 
Team 
meenemen in 
de beslissing 

3 Verantwoording van de NPO gelden ter goedkeuring en 
ondertekening door vz. MR 
 
NPO gelden staan voor 2 jaar vast.  
Belangrijk om de besteding, de verantwoording van de gelden, 
in duidelijke taal naar de ouders te communiseren. 

- Meer ruimte in de bezetting tot gevolg. 
- Vakleerkracht gym 
- Extra onderwijstijd op de woensdagmiddag van 12.30 – 

14.30 voor de NT2 leerlingen. 
- Groepen 1 t/m 8 meer ruimte voor zorgondersteuning 
- Kleuterbouw vanaf januari extra hulp ivm instromen 

nieuwe leerlingen. 
De punten die in het format jaarplan 2021 – 2022 staan(zie oa 
bovenstaande punten), uitbreiden met wie, wanneer, wat en 
dan naar de ouders sturen. 
 
Format jaarplan moet ook aan de teamleden goed uitgelegd 
worden. Neem hun mee in de besluitvorming. 

Liesbeth 
 
 
 
Henny 

Ondertekenen  
 
 
 
Informeren 
ouders  

3 Evaluatie speerpunten jaarplan 2020-2021 met MR 
 
Speerpunten hebben we doorgenomen.  

- Leerlijn rekenen is aangepakt, nieuwe methode 
aangeschaft en geïmplementeerd. Blijft als speerpunt 
staan.  

- Didactische aanpak leerkrachten(). Komend jaar word 
formatieve assessment t dit omgezet naar coaching 
leerkrachten op rekenen en begrijpend lezen. 

 
 
Wendy 

 
 
Aanpassen 



- Verbinding externe partijen en ouders. Dit blijft 
belangrijk. 

4 Jaarplan MR 2020-2021 doornemen en actualiseren voor 2021-
2022 

- Aandacht voor communicatie vanuit school met ouders, 
MR en andere belanghebbenden. Blijft gehandhaafd. 

- Aandacht voor communicatie met het team. Blijft 
staan. 

- Verbeteren van toegankelijkheid en zichtbaarheid MR 
voor haar achterban. We maken een nieuwe foto voor 
op de website en ws de volgende keer een inspirerend 
filmpje. 

- Evaluatie afspraken fusie. Deze laten we nu vallen. Er is 
een terugkoppeling geweest met enkele ouders. 

- Aandacht voor wegvallen fusiegelden en meedenken 
over hoe met minder financiële middelen de inzet te 
continueren. Dit blijft voor de komende jaren een groot 
aandachtspunt! NPO gelden zijn de komende twee 
jaren een mooie aanvulling en misschien wel een mooie 
overbrugging. De fusiegelden, materiële gelden, die 
afgelopen jaar niet ingezet konden worden, oa 
boerderijgelden, worden doorgeschoven. 

 

Wendy Aanpassen 

5 Aftreden en herkiesbaarheid leden MR cfm jaarplan 
 
De samenstelling en het aftreden is besproken. Van de 
oudergeleding zou Liesbeth aftreden per 1 september 2021 en 
van de personeelsgeleding Denny. Vorig jaar is afgesproken dat 
Denny nog 1 jaar aanblijft omdat er veel wisselingen in de 
personeelsgeleding is geweest. Liesbeth blijft ook dit jaar nog 
aan om de continuïteit te waarborgen ivm de fusie en het geheel 
nieuwe aantreden van de MR toen. Komend jaar zullen beiden 
aftreden en moeten er dus nieuwe verkiezingen voorbereid 
worden. 

 
 
MR  
30 november 
op de agenda 
zetten 

 
 
Opstarten 
verkiezingen 
initiëren 

6 Input jaarverslag MR 2020-2021 
 
Wendy gaat de input aanpassen in het jaarverslag en komt 
volgende keer terug op de agenda. 

 
 
Wendy 

 
 
Aanpassen 
jaarverslag 

7 Vertrouwens en contact persoon binnen de school Manon 
Peters 
 
Goedgekeurd door de MR leden. 

 
 
 
Henny 

 
 
 
Informeren 
teamleden 

8 Ouderbijdrage zie brochure 
 
De ouderbijdrage van €40 gaat eenmalig naar€ 20 dit jaar. Dit 
wordt door de MR goedgekeurd. De Blubberrun gaat definitief 
niet meer door. De activiteitenplanner hebben we 
doorgenomen en is akkoord bevonden.  
Dit jaar bestaat de activiteiten commissie uit 4 teamleden te 
weten Manon, Stieni, Wilma en Gerdien aangevuld met OR 
leden. 

 
 
Hennie 

    
 
Informeren 
OR 

9 Interne en externe communicatie 
Geen onderwerpen dit keer. 

  



10 Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022 
Geen veranderingen. 
 

  

11 Rondvraag 
- Wilma wil weten of/hoe er in het dorp gesproken wordt 

over de school. Er is door de oudergeleding geen 
geroddel over de school opgevangen. Hennie stelt de 
vraag hoeveel ambassadeurs we hebben. Hoe tevreden 
zijn de ouders. Belangrijk is dat we duidelijk naar buiten 
brengen hoe we ervoor staan. Hoe we met de NPO 
gelden omgaan. Hoe we met achterstanden omgaan. De 
speerpunten rekenen en begrijpend lezen onder de 
aandacht brengen. 

- Hennie deelt mee dat Sander Rijkenbarg is gestopt met 
de OR. Er wordt voorlopig gewerkt met een roulerend 
voorzitterschap. 

- Liesbeth geeft aan dat de voorzitter van Veilig Verkeer 
Nederland, Dorien Mulderije, een inwoner van Vorden 
is. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid rondom 
school nog eens onder de aandacht te brengen bij de 
gemeente. Vooral ook omdat Dorien ook nog eens oud 
wedhouder van Bronckhorst is. We vinden dit een 
mooie kans en Liesbeth gaat het gesprek met haar aan.  

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


