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Notulen MR-vergadering  
 
Maandag 08-11-2021    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Pieter Vlooswijk, Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Eva Blansjaar, Natalie Hol, Marieke 
Lansbergen, Joyce Mackaaij- Ten Heuvel, Joyce Methorst, Janneke Hek(notulen) 
 
Afwezig m.k.: 
 

 
1. Opening en start met OV 

De MR en een afvaardiging van de OV hebben kennis gemaakt. 
We hebben besproken welke verwachtingen we van elkaar hebben. 

• De OV is nu een stichting geworden. Hoe zit dat nu precies? In hoeverre zijn wij als 
MR betrokken bij de financiële controle van de OV? Het is belangrijk dat wij als MR 
inzicht houden in de financiele situatie. Ook is het goed om samen in gesprek te gaan 
om te kunnen bekijken wat nu de precieze taken zijn en waar wiens 
verantwoordelijkheden liggen.  
Wim zal het aanspreekpunt zijn vanuit de MR en Ellen vanuit de OV. Zij zullen samen 
contact houden over de gezamenlijke bespreekpunten. 
 

2. Vaststellen agenda 
Vastgesteld.  

 
3. Vanuit de directie 

• Nieuwbouw 
Op 9 en 16 november gaan de gemeente en directies van de scholen een selectie 
maken van de bouwcombinatie.  

• Personele ontwikkelingen 
Na de oproep zijn een paar ouders die hebben aangegeven eventueel in te willen 
vallen, bij uitval van de leerkrachten, dit zijn ouders die hiervoor geschoold zijn. Joyce 
is in gesprek met deze ouders hoe dit vormgegeven kan worden. 

• Schooltijden 
Alle leerkrachten hebben een stem uitgebracht met toelichting,  wat betreft de 
schooltijden. Deze week wordt het team ingelicht over de uitkomst hiervan. Wanneer 
het overgrote merendeel voor is, voor verandering van de schooltijden, komen er 
verschillende plaatjes. Deze worden voorgelegd aan het team. Hier gaan we samen 
over in gesprek om uiteindelijk tot een plaatje uit te komen waar overgrote 
merendeel zich in kan vinden.  
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4. MR 
● Voorstel MR-vergaderingen: 

Dinsdag 21 september  
Maandag 8 november (19.30 uur start met OV; 20.00 uur start MR-vergadering) 
Donderdag 20 januari  
Woensdag 30 maart 
Dinsdag 14 juni 

● Rooster van aftreden 
Marieke treedt komend jaar af.  

● Jaarplan/kalender 
Onder constructie. 

● Leerlingenraad 
Iedereen heeft nagedacht over een leerlingenraad toevoegen aan de school. Deborah 
maakt hier een opzetje voor en stuurt dit naar ons door. 
 
 

5. OV 

• Financieel verslag 
Deze is nog niet binnen.  

 

 
6. TSO 

• Nieuws vanuit TSO 
Teveel betaalde TSO gelden over schooljaar 2020/2021 zijn verrekend met de TSO 
factuur over dit schooljaar of terugbetaald aan de ouders waarvan de kinderen geen 
TSO meer gebruiken. 

• Uitvoeren kascontrole 
De kascontrole gaat eind van dit jaar plaatsvinden.  
 
 

7. ARBO 
Evaluatie brandoefening 
Op 19 november is de evaluatie hiervan.  
De brandoefening gaat 3 keer per jaar plaatsvinden.  

 
 

8. Notulen: 
 
 

• GMR 

• Vanuit de GMR is er de vraag om toch een ouder af te vaardigen naar de GMR.  
Carla gaat in de GMR navragen wat nu precies het toekomstbestendigplan inhoudt. 
Hoe gaan ze dit doen en wat is de functie hiervan.  
Er is ook een vitaliteitsscan gedaan onder de leerkrachten. Met welke schaal was dit. 
5 punts schaal of een 10 puntsschaal. Carla gaat dit navragen.   
Carla heeft onderstaand plaatje toegelicht. 
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• OV  

geen bijzonderheden 

• Nieuws van uit het team 
  

9. Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Notulen invoegen in 

NVDW &    

notulen versturen 

naar secretaris OV/ 

team 

JH     

 
Na elke vergadering 

2 Jaarplan GMR 

navragen bij Carla 

EB 8 nov 2021  

3 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH 21 sept 

2021 

 

4 Vragen link voor 

notulen naar website, 

 

JH 21 sept 

2021 

 

5 Navragen schoolgids 

up to date en op de 

website, eerst naar 

MR 

JH 21 sept 

2021 
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6 Bewaartermijn 

notulen MR en OV 

NH 21 sept  

2021 

 

7 Resultaten NPO 

gelden  

NH 8 nov 2021  

8 Voorstel 

leerlingenraad  

DvR 21 sept 

2021 

 

9. Voorstelmomentje 

NvdW MR en kort 

inhoud opstellen, 

navragen  

JH 8 nov 2021  

 
10.  Rondvraag 

Eva:  
We moeten regelmatig de NPO gelden op de agenda zetten. Dit om goed vinger aan 
de pols te houden.  
Pieter:  
Vragen aan Carla of de GMR notulen eerder richting MR verstuurd zou kunnen 
worden. Nu lopen veel zaken 'scheef' door miscommunicatie. 
Wim: 
Hoe worden de resultaten gemeten van de inzetting van de NPO gelden? 

 
 


