
Notulen MR vergadering 

 
 
Datum: 14-06-2022 
  
Aanwezig: Nicole, Karima, René, Niels, Miriam, Esmee, Karin 
Gasten (tot en met punt 5): Robbert, Mirella 
Afwezig: Maya  
Notulen: Karin 
Voorzitter: Esmee 
 

1. Opening  
Welkom aan iedereen.  
 

2. Notulen vorige vergadering (12-4-2022) 
Goedgekeurd. Karin laat ze plaatsen op de website en op Ouderportaal.  
 

3. Mededelingen 
- Ingekomen post 

o Interessant en actueel onderwerp over nieuwkomers op school.  
 

- Mededelingen vanuit directie 
o Miriam geeft aan hoe groot het belang is van de MR aan de gasten.  
o Opfrissen van de visie. Er komt geen complete nieuwe versie maar wel up to 

date. We hebben iemand ingehuurd om alles goed, kort en bondig op papier te 
zetten. Dit komt terug in de teamvergadering. De mevrouw komt op school sfeer 
proeven en komt ook graag bij de eerstvolgende MR vergadering. Mocht het 
contact goed bevallen gaan we misschien ook de website op laten frissen. 

o NPO gelden; vanuit allerlei kanten krijgen we geld. Ingezet voor komend 
schooljaar: gymdocent, 2 kleine groepen 3, naschoolse activiteiten, vrij-
geroosterde momenten voor leerkrachten / coördinatoren, expertise dienst.  
 

- GMR 
o Salarissen gelijk getrokken met het vo. Uitgebreid over gesproken.  
o Nieuwe functies binnen SKPO.  
o NPO gelden besproken. Vooral ingezet op achterstanden niet groter te laten 

worden. Ook in investering in lange termijn.  
o NPO gelden evalueren (idee vanuit de GMR). Gaan we op de agenda zetten. 

Communiceren aan alle ouders waar de NPO gelden naartoe gaan. Miriam gaat 
het communiceren via de nieuwsbrief met de ouders.  
 

Gasten (Mirella en Robbert) stellen zich voor en motiveren waarom ze interesse hebben in 
de MR.  
 

4. Leerteam taal en kort leerteam rekenen 
Vervallen. Komt begin volgend schooljaar terug op de agenda.  
René vertelt kort de ontwikkelingen rondom het leerteam rekenen. Komend schooljaar 
starten we met een nieuwe rekenmethode. We zijn op dit moment bezig met het 
uitproberen van 2 methodes die het meest passen bij onze visie.  
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5. Koerskaarten 
Miriam legt uit wat de koerskaarten zijn (samengesteld aan de hand van vragenlijsten die 
uitgezet zijn, SKPO maakt de koerskaarten). 
Ouders: 42% heeft de vragenlijst ingevuld. Laag, maar goed genoeg om een beeld te vormen. 
Hoge deviatie. Erg belangrijk dat er communicatie blijft tussen school en ouders.  
 
De vragenlijsten zijn verplicht, je mag als school echter wél een vragenlijst toevoegen, idee 
om dat te bespreken in de MR volgend jaar.  
 

6. Formatie / groepsverdeling 
A / B verdeling van de groepen is nog niet definitief. Aankomende donderdag wordt het 
gecommuniceerd richting kinderen en ouders. 
Op dit moment huren we mensen in vanuit de vervangerspool, zij staan ingepland in de 
groep. De enige optie om ze hier met zekerheid te behouden is om ze op de formatie te 
zetten. Dit gaan we doen, vanuit SKPO is gemeld dat er geen risico aan zit. We hebben groen 
licht.  
Zeer waarschijnlijk een instroomgroep.  
 

7. Invulling vacature 
Er zijn 2 aanmeldingen.  
We praten over of we 3/3 of 4/4 verder willen. We kiezen voor 4/4. Beide kandidaten kunnen 
vanaf komend schooljaar aansluiten. Als zij akkoord gaan, communiceren we dat via de 
interne en externe nieuwsbrief.   
 

8. Vergaderplanning 2022 / 2023 
Data komend schooljaar: 
Dinsdag 27 september 2022 
Woensdag 23 november 2022 
Dinsdag 24 januari 2023 
Dinsdag 4 april 2023 
Woensdag 7 juni 2023 
Woensdag 14 juni 2023 etentje 
 
 

9. Rondvraag 
Miriam: schoolgids moet nog goedgekeurd worden. Wordt rondgemaild en moet dan 
goedgekeurd worden.  
 

10. Sluiting 
 
Actiepuntenlijst:  
  

Wie  Wat/ ingediend  Afgerond?  
Datum  

Niels Overleggen over de plassen bij de poort.  check 
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Karin Notulen vorige vergadering op ouderportaal en de 
website laten zetten. 

Na iedere 
vergadering 

René Artikelen inscannen en naar de MR leden mailen.  

Karin + ouder Vacature maken voor vervanging van Nicole check 

René Regelement bekijken om te checken of Maya haar 

stemrecht over kan geven aan een collega. 

check. 

Niels Nodigt de voorzitters van 3-o leerteam en taal leerteam 
uit voor de volgende vergadering 12-04-2022 

check 

Miriam Communiceren aan ouders waar NPO gelden naartoe 
gaan. 

 

Allen Vragenlijst toevoegen aan de verplichte vragenlijsten?   

 

 
Besluitenlijst:  
 
 

Datum:  Onderwerp en uitslag:  

22-09-2020  Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.  

09-12-2020 
  

Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.  
Unaniem goedgekeurd. 

04-02-2021 Mondkapjes groepen 7 en 8 en leerkrachten akkoord 

04-02-2021 Plan rapporten en CITO’s 
Voorstel goedgekeurd 

  
25-03-2021 Vakantierooster goedgekeurd 
29-06-2021 
12-10-2021 

Schoolgids goedkeuren 
MR vergadering na een wat langere tijd (6 weken) is fijn, dan hebben we wat te 
melden.  

14-06-2022 Nieuwe datum MR vergadering 

06-07-2022  MR-diner 
  

 

Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2021-2022  

12-10-2021  Niels 

30-11-2021 Karin 

14-02-2022 Maya 

12-04-2022 René 

14-06-2022 Karin 

 

 


