
Notulen MR vergadering 03-02-2020 
Oudergeleding: Patrick vd Berg, Shunita van West (afwezig), Janneke Fransen 
Personeelsgeleding: Corina van Gorp - Aggie Hoogesteger – Ruud Marijnissen 
Aanwezig: Kees van Sprundel  
Notulist: Janneke Fransen 
GMR: Inge zou aanwezig zijn maar is helaas ziek. Komt een andere keer 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
Opening om 19:30 
 
2. Adviesrecht: Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting. 
Kees heeft de begroting naar het CVB gestuurd en ondertekend. 27,2 FTE beschikbaar voor volgend 
jaar. Dit jaar is dat 27,5 FTE. 18 groepen volgend jaar evt. een 19de groep maar dat gaat dan ten koste 
van de werkdruk verlagende middelen.   
Voordeeltje als die komt dan kan er vast nagedacht worden over andere vernieuwende inrichting van 
klaslokalen. De tafels en stoelen zijn afgeschreven en kunnen vervangen worden.  
 
Feest: er is totaal ong. 24.000,- beschikbaar. Dit is als volgt opgebouwd:  
10.000,- begroting school 
2500,- bovenschools geld 
8000,- gespaard 
4000,- ouderraad 
1000,- sponsor  
 
Er is dit jaar Woordenschat onderwijs aangeschaft. Wordt gebruikt bij de peuters en groepen 1-2 er 
wordt nog gekeken of dit ook ingezet kan worden bij de groepen 3. 
 
3. Informatierecht: Verwachte bijstellingen in jaarplan 2019 -2020. 
Geen bijstellingen in het jaarplan.  
Wereldburgerschap en gepersonaliseerd leren daar wordt hard aan gewerkt door de werkgroep. 
Kees durft nog niet met zekerheid te zeggen dat het de deadline gaat halen.   
Observatiesystemen ‘Kijk’ en ‘mijn kleutergroepen’ verder onderzoeken en dan beslissen, of er 
verder gegaan wordt met ‘Kijk’ of met ‘mijn kleutergroepen’.  
 
4. Informatierecht: (Indien plaatsgevonden)  Evaluatie TSO. apart (VSO / BSO) en inzet ouders in 
school. 
Niet meer van toepassing. Evaluatie vanuit MR voor TSO.  
VSO en BSO is verantwoordelijkheid van Kober.  
 
5. Adviesrecht MR: Eventueel (indien plaatsgevonden): Informatie over OPR 
(Ondersteuningsplanraad)  over evaluatie van het ondersteuningsplan van het SWV 
(samenwerkingsverband): zijn er wijzigingen? Consequenties voor het SOP van de school? 
(schoolondersteuningsprofiel) 
Samenwerkingsverband gaat over de zorg en de zorgleerlingen. In de samenwerking kunnen er 
initiatieven bedacht worden om geld voor te vragen.  
Als het SBO groeit dan gaat er meer geld daarnaartoe. Dus het is de vraag of er nog wel middelen 
beschikbaar zijn op termijn.  
Kees is in overleg  over verschillende initiatieven. Nadruk op SBO begeleiding en gedragsspecialisten 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Tevredenheidsonderzoek ‘andere schooltijden’ 
Patrick stuurt de vragen door naar allen voor feedback.  
De vragen worden uitgezet via Mentimeter onder leerlingen (vanaf groep 5), ouders en leerkrachten 



We gaan hem communiceren via de nieuwsbrief en een paar dagen later via Parro. Goed erbij 
vermelden dat hij maar 5 minuten duurt.  
Vragenlijst promoten via Mariëlle van de klassenouders zodat er (hopelijk) een hogere respons is. 
 
7. Vakantierooster 
2 lange perioden van 10 weken. Er is weinig aan te doen. Goed in de gaten houden hoe de 
studiedagen etc gepland worden.  
 
8. Invulling en speerpunten MR 
De volgende punten zijn genoemd als punten om als MR eens naar te kijken. 
Telefoonbeleid voor kinderen in de klas. Ivm AVG? Is die er en zou die er eigenlijk niet moeten 
komen?  
Is de vervangingsprotocol goedgekeurd door 50% van het team? Twijfel of het goedgekeurd is?  
Ingehouden loon ivm stakingen? Wat wordt er met het loon gedaan? GMR navragen?  
Voedingsbeleid is dat er? En zou dat er moeten zijn?  
 
9.  Ingekomen post/mail 
2 Tijdschriften van info MR 
Mail over een congres.  
 
10.  Rondvraag 
Geen vragen.  
 
Sluiting om 21:30 


