
 

 

Notulen  MR vergadering maandag 21 juni 2021 
 
Aanwezig: Machteld, Jacoline, Stefan, Simone, Frenny, Désirée 
Afgemeld: Inge 

 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur (op school!) 
 

1. Welkom en opening door Machteld 

Machteld heet iedereen welkom, m.n. Simone en Frenny en leest als opening een column voor 
uit ‘Trouw’ van Erik Ex 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

We bespreken de L11 functie bij vergaderpunt 5 

 
3. Welkom Frenny 

Frenny woont deze vergadering bij omdat ze vanaf volgend schooljaar Simone in de 
teamgeleding gaat opvolgen 

4. Ingekomen post (Jacoline):  
       - zie doorgestuurde mails.  
       Stefan vult aan dat hij blij was met het doorgestuurde bericht van Jaap Broekman over Google.  

5. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst  
We nemen de actielijst door en n.a.v. de notulen worden de volgende punten verzameld, die 
later bij punt 10 met Rob worden besproken: 
 

- NPO plan en quicksvan moet eerst nog op de studiedag met het team worden besproken, 
daarna pas naar MR voor instemming van de gelden 

- De afdracht van 25 en 10% vinden wij erg veel, we wachten op verslag van GMR vergadering, 
die ook deze avond plaatsvindt 

- Zijn de problemen bij Groenendijk w.b. de formatie inmiddels opgelost? 
 

- N.a.v. de uitgebreide research van Jacoline en Simone over de L11 functies, (ook i.v.m. het 
traject expert-leerkrachten, dat volgend schooljaar opstart): er is contact geweest met de 2 
onderwijsbonden. Daar kwam uit dat de wtf 0.6 wettelijk gezien mag, mits de GMR daarmee 
heeft ingestemd.  Daarnaast werd duidelijk dat er dan wel tijd moet worden gegeven voor het 
uitvoeren van de taken. De teamgeleding van onze MR moet dit laatste goed volgen, i.v.m. de 
expertleerkrachten die volgend schooljaar gaan starten. 

 
6. Punten uit Directie Overleg (inf) 

GB 
 

7. Stand van zaken RIE (inf) 

Vanuit het evaluatiegesprek kwam naar voren dat aandachtspunt in school is, dat het niet te 
vol moet worden. 



 

 

 

8. Evaluatie functioneren MR 

We verzamelen met elkaar tips en tops. 

Tops: 

- Eindtijd is meestal 22 uur of net iets later, wat als prettig wordt ervaren 
- Voorzitster doet haar taak goed 
- Secretaris levert de stukken altijd compleet en ruim op tijd aan 
- Fijn dat de MR op een positief kritische manier kan meedenken in het schoolproces 

 

Tips: 

- vergaderdatum laatste vergadering moet volgend schooljaar na de laatste studiedag 
worden gepland. Dan niet op een maandag, maar andere avond in de week. We 
hoeven geen rekening meer te houden met vergaderdata vd GMR namelijk. 

- Omdat er wat vragen zijn rondom het functioneren vd GMR lijkt het ons goed dat 
iemand v onze MR een vergadering bijwoont. Stefan denkt hierover na. 

- Het is handig als we in de MR groep van social schools kunnen communiceren. 
Machteld vraagt spco-mailadressen aan voor Inge en Stefan. Simone wordt in deze 
groep vervangen door Frenny 

- Nadenken over evt afwisselen fysiek en online bij elkaar komen met de MR 
- De oudergeleding stemt onderling af wie volgend jaar de voorzitter wordt, dit ivm het 

aantal jaren dat de ouders nog zitting hebben in de MR  

9. GMR-zaken (inf)  
● 1. GMR agenda, deze hebben weinig inhoud 
● 2. Notulen OPR stichting Passenderwijs, GB 

 
10. Bespreking met Rob: (inf) (via meet) 

● 1.punten uit het DO 
● 2.formatie/budget 
● 3.vervolg inzet financiën NPO 

Ad 1 en 3: Rob licht toe hoe de afgelopen tijd een werkgroep van directeuren de besteding van de 
NPO-gelden heeft voorbereid. Binnen de DO’s wordt er veel tijd besteed aan dit traject. De 
schoolscans zijn/ worden ingevuld door de directeuren en er wordt gewacht op de definitieve 
bedragen die vanuit de overheid worden toegezegd. Van die bedragen wordt 25% door het bestuur 
gereserveerd voor het betalen van evt transitiekosten van door NPO-geld aangenomen personeel. 
Daarnaast wordt 10% afgedragen aan het bestuur voor bovenschoolse kosten. Deze afdrachten zijn 
blijkbaar al eerder vastgesteld en goedgekeurd door de GMR, maar dat is niet gecommuniceerd naar 
de MR… 



 

 

Ad 2: Machteld vraagt Rob in hoeverre de problemen bij Groenendijk, die het formatie-tekort zouden 
hebben veroorzaakt, al zijn opgelost, zodat zij het formatieplan kan tekenen. Rob geeft aan dat het 
nog niet duidelijk is en dit wordt vervolgd.  

 
11. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 
a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 

     c. Wat verder ter tafel komt 
 
GB 

 
12. Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

Machteld schrijft een afsluitend stukje op soc schools, waarin ze ook het afscheid van Simone 
vermeldt en Frenny welkom heet. 

 
13. Rondvraag en vaststellen datum eerste MR-vergadering  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de eerstvolgende vergadering wordt gepland op 
maandag 6 september 2021 
 

14. Afscheid Simone 
We nemen afscheid van Simone met een bos bloemen en een cadeaubon, als dank voor haar 
inzet en sluiten de vergadering.  

 


