
 

 

Notulen MR vergadering maandag 11 april 2022 
 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur   Online 
 

1. Welkom en opening (Jacoline)  
Machteld heet ons welkom en Jacoline leest het gedicht: “Elke dag kan Pasen zijn”. 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld: werkdruk verlagende dagen voorstel wordt besproken bij 
agendapunt 8.  

 
3. Ingekomen post (Jacoline):  

- zie doorgestuurde mails 
Geen bijzonderheden 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
In de notulen van de vorige vergadering wordt de zin bij punt 8 kort aangepast ter 
verduidelijking. Hierna zijn de notulen goedgekeurd. 

 
5. Punten uit Directie Overleg (inf) 

Geen. 

 

6. Eventuele aanpassingen schoolgids (adv) 

Navragen bij Rob. 

 

7. Nieuwe MR leden verzoek Social Schools 

Wervingstekst wordt opgesteld en geplaatst op Social Schools na de meivakantie.  

 

8. Voortgang budget /formatie (inf) 

De voortgang wordt straks besproken met Rob. Over het voorstel werkdruk verlagende dagen 

heeft de MR teamgeleding vragen aan Rob hoe het nu zit met de gelden hiervoor. 

 
9. GMR-zaken (inf)  

• GMR documenten 1 t/m 4 
Naar aanleiding van het concept Bestuursformatieplan 2022-2025, heeft de MR van de 

Constantijnschool een paar vragen. 

- Voor SPCO zou de vereenvoudiging op basis van de teldatum van 1 oktober 2020 circa 

€ 194K aan extra rijksbijdragen opleveren. Dit punt is ons niet duidelijk. Vraag aan Rob. 

- Onderaan laatste bladzijde wordt gesteld dat er meer OOP formatie is dan voor OP.       

Dat lijkt ons omgedraaid. 

- Hoe zit het nu met de groepsgrootte, waarom stijgt die? 

 

10. Bespreking met Rob: (inf)  

• Info DO voor MR 



 

 

Geen DO geweest, wel morgen een bijeenkomst van de directeuren over de werkdruk 

van de directies. 

• Voortgang formatieplan/ budget 
De vacatures zijn geplaatst, nu in afwachting 

• Voorstel verdeling werkdruk verlagingsdagen. 
Rob legt uit hoe het nu zit met de gelden, dit schooljaar was er meer ruimte om dagen 

voor expert leerkrachten in te zetten. Dat is komend schooljaar niet mogelijk. Om toch 

tegemoet te komen aan de dage voor expert leerkrachten moet die ruimte nu gezocht 

worden in de werkdruk verlagingsdagen. Ook zijn de werkdrukgelden niet meer 

geoormerkt. 

• Schoolgids 

Rob is inmiddels met Suzanne met de schoolgids bezig. Zodra de eerste versie klaar 

is, zal hij deze delen met de MR, zodat wij deze ook even kunnen voorzien van een 

eventueel advies. 

• Concept Bestuursformatieplan. 

Rob neemt onze vragen mee naar het management.. 

 

 
11. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 
Er wordt momenteel een nieuwe methode voor begrijpend lezen (Leeslink) uitgeprobeerd. 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 

 
12.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

De wervingstekst voor een nieuw MR ouderlid komt na de meivakantie in Social Schools. 
 

13.  Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
 
Opening: Jacoline Notuleren: Jacoline   Sluiting van de vergadering: 21.54 uur 

 
 


