
 MR VERGADERING

Datum: Maandag  09 mei 2022
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Plaats: De Schepershoek
Notulist: Henriëtte
Aanwezig: Nicole, Janine, Jouke, Diny, Wendy en Henriëtte
Afwezig: Siwanthi, met kennisgeving.

Notulen

Open gedeelte:

1. Opening
Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen van de vorige vergadering 21-03-2022
- Schoolzwemmen nieuwe schooljaar
Hélène heeft aangegeven dat ze door wil gaan met het geven van de zwemlessen.
Notulen met dank goedgekeurd.

3. Leerlingen groei
Tot de zomer blijven de kleutergroepen stabiel, max. 30 leerlingen. Na de zomervakantie
starten niet veel nieuwe leerlingen. We starten met 8 leerlingen in groep 1 en 6 nieuwe
leerlingen komen voor de kerstvakantie. Jouke heeft meerdere kennismakingsgesprekken. De
gesprekken voelen goed. Er zijn helaas weinig ouders op de open dag geweest. Dit was op de
andere scholen ook echt minder. Inmiddels is er een evaluatie van de open dag met de
scholen is geweest. Volgend jaar is de open dag weer in maart en op de woensdag.

4. Verkiezingen
Er zijn geen reacties van kandidaten binnen gekomen. Er zijn wel een aantal ouders gepolst,
maar die gaven aan niet op dit moment beschikbaar te zijn. Eén ouder heeft Wendy
aangesproken. Oudergeleding wil toch ouders meer gaan benaderen. Heel fijn dat Siwanthi
heeft aangegeven dat ze nog een termijn wil doen. Het termijn is drie jaar en er mag twee
keer verlengd worden.

5. Mededelingen vanuit directie
● Groot onderhoud is gestart. Boven is bijna alles geschilderd in de meivakantie.

Beneden volgt nog. Groep 1 / 2 hoeft niet. Volgende acties zijn nog: de vloer,
zonwering, kapstokken en ramen in de deuren.

● Groep 6 /7 krijgt in juni nieuw leerlingmeubilair. Groep 3 t/m 5 krijgen volgend jaar
nieuw meubilair.

● Corona: Het is rustig, er zijn geen bijzonderheden.
● Teamscholing “Twee keer denken”: Team heeft een studiedag over professionaliteit

en feedbackgesprekken gehad. En daarnaast bijeenkomsten over de identiteit en
kernwaarden van de school. De kernwaarden die geformuleerd zijn: Vertrouwen,
Verbinding en Vooruitgang. De volgende stap is de visie en missie herschrijven.
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● Leerorkest: Het leerorkest start in mei eerst in de onderbouw en de week erna in de
bovenbouw.

6. Vakantierooster
Jouke licht het vakantierooster toe. Kerst en zomervakantie zijn landelijk bepaald. De
meivakantie is aangepast aan de (vo)scholen in de regio. Er is de keuze gemaakt voor een
extra studiedag i.p.v. de kleuters vrij geven tijdens de kampperiode groep 8. Er is geen
studiedag van de stichting schooljaar 22-23. Dit betekent voor het komend schooljaar 5
studiedagen o.a. voor de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en met hemelvaart.
Oudergeleding stelt een aantal verduidelijkingsvragen en stemt in met het vakantierooster.

7. GMR
Verdiepingscursus MR
Deze was heel informatief, maar teveel informatie voor één avond. Er komt voor beide
groepen nog een tweede avond.  Er was veel herkenning, veel punten voeren we al uit of
passen we al toe. Belangrijke items: - Er werd benoemd dat het belangrijk is, om je als
oudergeleding te realiseren, dat je onderling (zonder de personeelsgeleding/directie) tijdens
een vergadering ook even kunt overleggen voordat je als oudergeleding instemt of advies
geeft. Die vrijheid wordt zeker gevoeld in deze MR.
- Als MR mag je stukken opvragen, je hebt informatie nodig om je een mening te kunnen
vormen.
Er wordt veel openheid gevoeld in de MR.

- Zijn er nog ontwikkeling in de GMR
Geen nieuwe informatie.

- Zijn er nog ontwikkelingen in de OPR
De laatste bijeenkomst was een training over medezeggenschap.

Besloten gedeelte:
8. Stand van zaken personeel
Gery komt langzaam aan op school weer een dagdeel meedraaien.
Fennie doet de vervanging, maar vindt dit wel pittig voor haar gezondheid. Gaat terug in
werkdagen. Demi start weer naar haar verlof en gaat de andere dagen draaien in groep 1/2.
Renske start 23 mei weer na haar verlof. Debbie komt dan weer vrij, er is besloten om haar
niet terug te laten gaan naar groep 5, dit geeft veel wisseling en onrust. Debbie blijft extra bij
de kleuters om begeleiding in groepjes te geven.
Lisanne heeft verteld dat ze gaat trouwen.

9. Formatie
Jouke licht de aantallen in de groepen toe. School wil graag 8 groepen formeren. Op basis
van de leerlingaantallen kan dat eigenlijk niet. School krijgt ook budget uit werkdrukgelden,
achterstandsgelden en NPO gelden. De eerste twee gelden worden ingezet om 8 groepen te
formeren. De NPO gelden wil de school inzetten voor 0.3 fte conciërge, 0.8 fte
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onderwijsassistente en 0.2 fte vakleerkracht gym. Daarnaast blijft er dan nog een bedrag
over voor materiaal en training.
Oudergeleding stelt een aantal verhelderingsvragen. Wens oudergeleding is een full-time
leerkracht voor groep 8. Oudergeleding is blij dat er 8 groepen gemaakt kunnen worden.
Jouke informeert oudergeleding als eea meer bekend is over de bemensing van de groepen.

N.a.v.
De gemeente heeft ook NPO gelden ontvangen. Scholen krijgen van hieruit een bedrag
toegekend. De gemeente heeft het werkveld bevraagd waar behoefte aan is met betrekking
tot ondersteuning. De gemeente komt nu met een menukaart waaruit de scholen kunnen
kiezen. De oudergeleding geeft aan dat de motorische ontwikkeling heel belangrijk is en het
belangrijk is de motorische ontwikkeling te volgen.

10. Communicatie met ouders
Oudergeleding geeft aan dat het heel rustig is op het plein.

11. Rondvraag
Ouderavond: brainstormsessie over onderwerp en inhoud: starten met een kahoot algemeen
over de school, daarna workshoprondes over diverse onderwerpen van de school. Bv. de
rekenmethode, leerlingzorg, rekencoördinator, gedragscoördinator, leescoördinator, MR
infomoment, digitalisering e.d. Oudergeleding gaat nadenken waar ouders behoefte aan
hebben. We stellen de datum vast op woensdagavond 2 november.

Hart voor de zorg: Mooie actie op donderdag 12 mei, hier kunnen groepen aan mee
meedoen. Onderwerp: Ik heb je hard nodig? Idee is leuk, maar kort dag. Diny stuurt het door
naar collega’s.

- Volgende vergadering is op maandag  20 juni 2022

Actiepunten:
Wendy mailt Inge.
Wendy maakt het jaarverslag.

Punten volgende vergadering:
● Vervolg formatie
● De ouderavond
● Het leerorkest
● Vergaderdata volgend jaar
● Jaarverslag door Wendy


