
Notulen MR vergadering 21-01-2021 
Oudergeleding: Patrick vd Berg -  Janneke Fransen 
Personeelsgeleding: Ruud Marijnissen – Kim Andriessen 
Afwezig: Corina van Gorp en Shunita van West 
Aanwezig: Marc Embregts 
Notulist: Janneke Fransen 
 

1. Opening en vaststelling agenda  

19:30 geopend door Patrick 

 

2. Mededeling  

- Begroting 2020/2021  

2 collega’s niet opgenomen in personele begroting. Steun aangevraagd via Inos. €39.000,- 

wordt nu aangekeken hoe het loopt dit schooljaar. Mocht het nodig zijn dan betaald Inos dit 

bij. Dit heeft geen invloed op de formatie van dit schooljaar. En geen invloed op het begin 

van schooljaar 2021/2022.  

 

3. Follow-up 

- Audit hoogbegaafdheid (24 nov.)  

De audit is vrij snel verlopen.  

Verslag voelde niet volledig. Deed geen recht aan waar er nu aan gewerkt wordt. Hier is nog 

een mail over gestuurd. Voelde als een afvinklijstje. 

 

- Thema-onderzoek inspectie (30 nov.)  
Thema: Kwaliteitsverbetering en leerling populatie. Gesprek over het thema, geen verslag. 
Opbouwend bedoeld om nieuwe inzichten te krijgen en samen beter te worden. Dit was een 
prettig gesprek.  
3 thema’s besproken:  
1. Herijking missie & visie – wordt hard aan gewerkt samen met de collega’s.  
2. Verbetertraject leren van data - leerling populatie verandert. Score loopt langzaam op 

van 28,4 naar ruim 29 richting 30. Er komen meer kinderen uit een sociaal minder milieu 
naar de school en meer kinderen met een immigratie achtergrond.  
Er is een grote spreiding binnen de kinderen waarbij de middenmoot ontbreekt. Er wordt 

binnen de school vooral ingezet op verrijking (voor kinderen door voor lopen) en op 

ondersteuning (voor kinderen die wat achterlopen)  

3. Mijn kleutergroep: beredenerend kleutergroepen 

Mijn kleutergroep: Succesvolle implementatie hoe doe je dat?  

 

- Herijking missie en visie 

Studiedag van 1 feb wordt ervoor gebruikt om deze verder te ontwikkelen.  

Tijdens de studiedag worden de 4 kernwaarden verder uitgewerkt. Er wordt geprobeerd om 

dit in 1 overzicht te vatten zodat elke kernwaarde op 1 A4 past. Elke kernwaarde is meteen 

gekoppeld met Kwaliteit, inspectie en Inos zodat er snel geschakeld kan worden. Praktisch 

handelen wordt er later aan toegevoegd.  

Kwaliteitsgroep zijn nu de werkgroepen.  

 

4. Ervaringen thuisonderwijs  

Veel hetzelfde als vorige lockdown in groep 6. Veel gebruik gemaakt van vragen.  



Elke dag heel de klas online in gesprek.  

Ouderkant vanaf groep 3 goede ervaringen. Veel contact en gemakkelijk om in contact te 

komen met de juf.  

Er komen meer kinderen dan eerste lockdown naar de noodopvang.  

Elke dag is er een kleuterjuf op school voor de kleuters.  

Curio studenten en Phoenix medewerkers en Saba en Vicky vangen de noodopvang kinderen 

op 

Per dag soms wel 70 lln.  

 

Aanpassing het jaarrooster: 

Studiedagen 1 feb en 2 feb zijn lastig ivm de maatregelen.  

Studiedag van 1 feb laten staan of verzetten naar 25 jan. 

Studiedag van 2 feb verschuiven naar later in het jaar.  

Allen akkoord met dit plan.  

5. Informatierecht:  
Verwachte bijstellingen in jaarplan 2020-2021 
Missie en visie 

MHB 

Mijn kleutergroep 

Analyse data 

Bovenstaande punten wordt aan gewerkt, voor nu betekend dat nog geen wijzigingen.  

 

6. Stand van zaken samenwerkingsverband t.b.v. zorgleerlingen  

25 schoolbesturen werken samen 

Sinds dit jaar gestart met werkeenheden. Weilust zit in regio: Noord-oost-noord. 

Werkplan gemaakt en een aantal (digitale) vergaderingen gehad.  

Hulp voor de probleemgevallen is er zeker door ambulant begeleider. Zorg delen bij de 

scholen onderling wordt nog niet gedaan.  Directeuren van de Tweesprong en fontein 

regelmatig bij elkaar om zorgen te delen en eventueel op te lossen.  

 

7. Stand van zaken risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Nog niets gevonden. Nu bij Inos nagevraagd. In het voorjaar wordt dit opnieuw gedaan.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Telefoonbeleid  
Kitty heeft het opgesteld. Wordt na de MR ook nog in de bouwvergadering besproken en dan 
krijgt de MR de vernieuwde versie.  
Reacties:  
- Telefoon in bewaring nemen? Mag dat zomaar? 
- Tot hoelaat neem je hem in bewaring? 
- Een week mag je hem niet afnemen, dat kun je niet waarmaken en krijg je heel veel 

discussies over. 
- Controleren op beschadigingen moet eruit, niet haalbaar. 
- In bewaring genomen apparaten worden opgeborgen achter slot en grendel. Waar dan? 

Wie er verantwoordelijk? 
 
Conclusie:  
Stukje over straffen weglaten.  



- Open en eerlijk over zijn. Begin van de les in een bak doen met geluid uit.  
- Geen telefoongebruik tijdens schooltijd, ook niet in de pauzes.  
- Simpel houden, geen verantwoordelijkheid bij leerkrachten 
- Één lijn in alle klassen, zodat het een cultuur wordt binnen de school 

 
9. Activiteitenplan, regelement en statuten  

Kim bracht dit ter sprake. Deze zouden wij moeten hebben. Patrick is het gaan uitzoeken het 
is er nu niet. Wij moeten dit gaan maken. Inos breed navragen of er al iets is. Wellicht bij een 
andere MR navragen. Patrick gaat dit navragen bij andere partijen.  
 
Geld gereserveerd voor MR in de begroting. Kunnen wij dit gebruiken voor een abonnement 
bij een soort MR vakbond. MR Academie wellicht een optie. Patrick zoekt dit uit.   

 
10. Pauze invulling:  

Film kijken tijdens de lunch op school.  
Ruud zou dit bespreken tijdens de bouwvergadering, deze is niet doorgegaan. Deze staat op 
de lijst voor de volgende vergadering op 28 januari.  
 
Andere activiteiten naast buitenspelen, deze liggen nu stil. 
Ruud heeft navraag gedaan. Marc geeft aan dat het met Kober besproken gaat worden. 
Nicole gaat het opnemen met Kober in het volgende overleg.  
 

11. Ingekomen post  
Ruud loopt een keer langs het postvak.  

 
12. Rondvraag 

Geen vragen 


