
 

 

Notulen MR vergadering maandag 30 november 2020 
 

   
Aanvangstijd: 20.00 uur via MEET 
 
Aanwezig: Machteld, Simone, Désirée, Inge, Stefan (deels), Rob (voor punt 11). 
 

1. Welkom en opening (Simone)  
 Simone draagt een gedicht voor met titel ‘Vandaag’.  
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen  
 Agenda wordt vastgesteld. Geen aanvullende mededelingen. 
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- zie doorgestuurde mails 
- 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
 Aanpassingen in de notulen geeft Simone door aan Jacoline. Zie onderaan deze notulen voor 

actuele stand actielijst. 

 

5. Schoolbegroting/ Meerjareninvesteringsplan OLP, ICT en nascholing (I/B) 
De begroting nu op de agenda gezet om tijdig advies te kunnen uitbrengen voor het definitief 

gereed maken ervan. CNV geeft aan dat gevraagd kan worden om een kaderbrief als 

achterliggende grote lijn op de begroting (prioriteiten). Er komt echter eerst een toelichting 

vanuit college van Bestuur voordat de begroting vrijgegeven wordt. Mogelijk kan Rob 

toelichting geven over de benodigde toelichting vanuit college van Bestuur. Zie onderstaand 

punt 11. 

 

 

6. Budget MR (B) 

Nogmaals op de agenda om definitief de knoop door te hakken. Van 2019 en 2020 hebben we 

een bedrag beschikbaar. De schrijver neemt wel een groot deel hiervan op. Geld vervalt niet 

na een verstrijken van het jaar echter niet wenselijk van meerdere jaren op te potten. Het 

bericht hierover op social schools wordt later ingevuld.  

 

7. Evaluatie werkdruk (I) 

Vreemd jaar om te evalueren. Zijn de werkdrukverlagende middelen effectief? Conclusie 

binnen het team is algemeen dat het de werkdrukverlaging ten goede komt.  

Is de werkdruk hoger door Corona? Door o.a. technische problemen waren 10-

minutengesprekken lastig en daardoor vermoeiender. 

 

 

  



 

 

8. Schoolondersteuningsprofiel/Passenderwijs (I/D) 
De tips die Machteld en Inge hebben o.b.v. het document doorgeven aan Rob. Opnemen in 
actielijst. 

 
9. Punten uit Directie Overleg  

Zie onderstaand punt 11. 
 

10. GMR-zaken (I/D) 
MR alert zijn in de agenda van GMR op zaken waar we een mening over willen laten horen. 
Er komt een terugkoppeling aan de MR vanuit de GMR. Mogelijk vaker een belrondje vanuit 
de GMR zoals recent gedaan. 
 

11. Bespreking met Rob: 
● punten uit het DO 

Ventilatie school: onderzoek is uitgevoerd voor de herfstvakantie. Nader onderzoek 
nog nodig. Pas als dat is afgerond wordt nagedacht over evt. aanpassing. Geen 
termijn bepaald. 
Gymzalen zijn door de gemeente onderzocht. Bulwijk scoort redelijk goed. 

 
De meerjarenbegroting is dit jaar later gereed. De systematiek is veranderd. Er is veel 
gesprekstof geweest over hoe de begroting opgesteld dient te worden. Het College van 
Bestuur maakt een uitgebreide toelichting op de veranderde systematiek. In januari wordt de 
begroting verstuurd naar de MR. De MR kan hierover dan alsnog in gesprek gaan. 

  
 

12. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 
 
Geen nieuwe zaken. 
De oudergeleding adviseert te kijken of aardrijkskunde en geschiedenis toe zijn aan een 
nieuwe methode. De werkbladen die de kinderen mee naar huis nemen lijken nogal gedateerd 
en lijken niet te passen bij de boeken die erbij horen. Désirée bespreekt dat in het team.  

 

 

13. Opstellen stukje Social Schools/CN 
Machteld maakt vanuit MR stukje voor Social schools over de aangehaalde banden tussen 
MR en GMR incl kerstgroet. 

 
14. Rondvraag 

Machteld vraagt Désirée of ze wil deelnemen aan de basiscursus MR. Désirée schrijft zich in. 

 
 

 

 

 

 


