
Notulen MR vergadering 16-11-2020  

Oudergeleding: Patrick vd Berg, Sunita van West, Janneke Fransen (afwezig) 
Personeelsgeleding: Corina van Gorp, Ruud Marijnissen, Kim Andriessen                                                               
Aanwezig: Marc Embregts, directeur 
Notulist: Corina van Gorp 
 

1. Opening. 

Om 19.30 uur wordt de online meeting geopend door Patrick. 

2. N.a.v. de notulen 14/9. 

De Audit is i.v.m. corona en het opleiden van nieuwe auditoren verplaatst. Waarschijnlijk vindt het 

nu in maart plaats. 

30 nov. hebben we wel een themaonderzoek vanuit de inspectie. Dit is een online onderzoek met 

alleen Marc. De 2 thema's zijn: kwaliteitsverbetering en leerling populatie. 

Interne analyse missie/visie: het team heeft al 2 studiedagen gehad met dit thema. De 3e is op 27 

nov. We worden hierin ook begeleid door Pepijn van Geene . Hij is onderwijsbegeleider. We hebben 

4 kernwaarden vastgesteld. Te weten: Samen- kwaliteit-eigenheid-welbevinden. De richtinggevende 

uitspraken die we op papier hebben gezet gaan we in de volgende studiedag vertalen naar handelen 

in de klas(werkwijze). 

Meer/hoogbegaafdheid: Er is een 0 meting gedaan in febr. 2019. Volgende week dinsdag vindt er 

een audit plaats. De voortgang wordt in kaart gebracht. Rond de kerstvakantie zal de uitslag hiervan 

binnen zijn. Kim is bezig met het schrijven van een beleidsstuk. Hierin zal o.a. het volgende  komen 

te staan. Algemeen, missie/visie, signaleren, aanbod in de groep/plusklas. 

3. Informatierecht: teldatum 1 oktober 2020. 

Op de teldatum hadden we 455 kinderen. Dat zijn er 13 meer dan in 2019. Het merendeel is vanuit 

de instroom in de groepen 1-2. Er zijn ook enkele zij-instromers. 

4. Informatierecht totstandkoming schoolbegroting. 

Marc legt de nieuwe begrotingscyclus vanuit Inos uit. Een aantal zaken die eerst op de 

schoolbegroting stonden worden nu bovenschools begroot. O.a. huisvesting, energie/water, 

schoonmaak, telefonie. 

5. Jaarverslag. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Het is helder en duidelijk. 

6. Speerpunten: 

- telefoonbeleid: De werkgroep ICT gaat hier een beleid op maken. Vanuit de MR zal er ook door 

Patrick een verzoek worden gedaan aan Marc om dit te (laten) doen. 

- ventilatie: Het probleem wordt onderkend, maar er is niet gelijk een oplossing voor.  

Reactie op jullie vraag vanuit de GMR: 

Er zijn meer scholen die er nu naar vragen. De GMR blijft de ontwikkelingen over het klimaat volgen 

en op de agenda zetten. Hieruit blijkt dat Breedsaam, de politiek en het CvB het probleem echt 



onderkennen. Wat kan helpen in het proces is als je als school je ontevredenheid blijft uiten en met 

feitelijke gegevens zoals temperatuur en luchtvochtigheid de klachten onderbouwt. Het is helaas 

een kwestie van de lange adem. Ooit zijn er van die apparaatjes uitgedeeld waarmee je de 

luchtkwaliteit in de klas kunt meten. Misschien goed om deze weer in te zetten en bij te houden wat 

de kwaliteit van de lucht is binnen de school. 

7. Pauze invulling. 

a. Film kijken tijdens de lunch. Tijdens de lunchtijd worden geen filmpjes e.d. opgezet op het 

touchscreen, omdat dit afbreuk doet aan het sociale aspect van samen eten. Bovendien leidt het af 

en gaat het ten koste van het tempo. – beleidsstuk andere schooltijden (regels tijdens het eten, pnt 7, 

blz. 15).   

Ruud/Kim en Corina zullen dit op de agenda laten zetten van de bouwvergadering . Doen we dit nog 

steeds zo? Is iedereen hiervan op de hoogte? Moet het aangepast worden? 

b. Andere activiteiten naast buiten spelen. Verzorgen van teken-, knutsel- of leesactiviteiten of het 

spelen van spelletjes in handvaardigheidslokaal, onderwijsassistentenlokaal, aula of de ruimtes bij 

Kober. – beleidsstuk andere schooltijden (taken onderwijsassistenten, pnt 1, blz. 11) 

Momenteel is het alleen buiten spelen en speelzaal. De andere activiteiten zijn in maart gestaakt 

i.v.m. corona en de onnodige verplaatsingen. Ruud gaat het navragen bij Nicolle in het Koberoverleg. 

8. Ingekomen post. 

Folder met MR studiedagen/cursussen. 2 tijdschriften van info MR. 

9. Rondvraag. 

Sunita: vraag vanuit 1 van de OR-leden of er extra budget is voor de kerstcommissie. Deze vraag 

hoort bij de penningmeester van de OR gesteld te worden. Vanuit de MR en school is er geen extra 

budget. 

Kim: Janneke en Kim hebben de online MR cursus gevolgd. Vraag: is ons activiteitenplan op orde?        

Er is een schema. Patrick en Corina gaan kijken of en waar de statuten zijn. We komen hier de 

volgende vergadering op terug. 

 

 


