
 

 

Notulen  MR vergadering maandag 17 januari 2022 
Aanwezig: Stefan, Machteld, Jacoline, Frenny, Désirée en Inge (notulist) 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur online. 
 

1. Welkom en opening (Désirée)  
Désirée opent de vergadering met gedicht ‘Ik staar in de verte’ van Leo Heuvelman. 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

Agenda vastgesteld, geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- zie doorgestuurde mails:  
Nieuwsbrief Vereniging openbaar onderwijs 
Cursusaanbod Vereniging openbaar onderwijs 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
Geen opmerkingen op de notulen. 

 
5. Punten uit Directie Overleg (inf) 

Vanuit de GMR geen punten uit het DO ontvangen. 

Rob: aan de administratief medewerker is gevraagd alle belangrijke punten uit de DO’s te 

verstrekken aan de MR’en. 

Vervanging van college van bestuur. Jaap is door ziekte thuis. Raad van toezicht heeft collega 

van de Margrietschool 2 dagen in de week (onderwijsinhoudelijk) aangesteld en interim 

aangesteld voor 3 dagen (financieel en bouwtechnisch). 

 
6. Verwachte bijstellingen in het Schoolplan (I) 

Check bij Rob over bijstelling m.b.t. burgerschap in het schoolplan staat beschreven in 

onderstaand punt 14. 

 
7. Website/Social Schools gebruik/ profileren school (a) 

De teamgeleding binnen de MR krijgt een enkele keer een terugkoppeling over vooral teveel 

berichten sturen in Social Schools. Eén of twee keer per week nieuwsbericht is gebruikelijk. 

8. Suggesties ouderenquête (a) 

We zitten vlak voor het tijdstip van het versturen van de enquête. Vorige enquête was vrij 
compleet. Vanuit de MR geen suggesties ter verbetering ouderenquête. Hygiëne op de 
toiletten is momenteel verbeterd en beter beheersbaar. 

  



 

 

9. Stand van zaken RIE (IP) 

Nog navraag doen bij Margriet. Ventilatie is een punt van aandacht. Actie Jacoline. 

10. Passenderwijs Ondersteuningsprofiel (inf) 

Nog oud leerlingvolgsysteem genoemd in document uit 2019. Zie onderstaand punt 14. 

11. Voortgang budget /formatie (inf) 

Klassenindeling is bepaald. 

Er wordt gewerkt aan vervanging voor Yvonne voor de werkdrukverlaging en voor opleiding 

van teamleden. Voor het nieuwe schooljaar 2022/2023 is er minder budget beschikbaar voor 

werkdrukverlaging. 

Aantal MR uren is wettelijk vastgelegd in de CAO (60 uur MR lid en 80 uur secretaris). Stefan 

legt dit onderwerp voor aan de GMR. 

Eind dec de begrotingen van de SPCO scholen voor dit kalenderjaar aardig op de rit. Voor de 

langere termijn (overgangskalenderjaar 2023) minder budget (7%) in verband met een andere 

wijze van financieren. Mogelijk voor 2023 aanvullende subsidie vanuit de overheid. 

Na 25 feb (studiedag) legt Rob voorstel voor aan de MR mbt begrotingszaken. Voor de 

toekomst standaard agendapunt in de MR vergaderingen ‘uitvoering in begroting’. Jacoline 

zorgt hiervoor. 

 

12. MR budget (en MR partnerschap) 

Overzicht gemaakt door Désirée. Belangrijk punt: geld dat niet wordt gebruikt valt terug aan 

eigen school en vervalt niet aan SPCO. Onduidelijk is of ‘Schrijver in beeld’ afgeboekt is van 

het MR budget. Te bespreken met Rob. 

Conclusie: de niet gebruikte bedragen van 2020 en 2019 laten vervallen aan de school. 

Van gelden 2021 en 2022 voldoende te reserveren voor MR zaken. 

 

13. GMR-zaken (inf) 

- 

14. Bespreking met Rob: (inf)  
● Vanuit de RIE: in 2020 onderzoek uitgevoerd naar ventilatie. Resultaat: binnen ons 

gebouw geen grote ingrepen nodig. Eigen perceptie: in de kleuterlokalen is ventilatie nog 
niet naar tevredenheid. Blijft Rob aandacht voor vragen. Slechts deels door gemeente 
vergoed. 

● Burgerschap staat goed omschreven in schoolplan. 



 

 

● Passenderwijs ondersteuningsprofiel wordt door Rob weer geüpdate en met de MR 
gedeeld. 

● Bedrag per leerling voor MR budget is vrij laag. Rob gaat dit na in het 
administratiesysteem en sluit dit kort met Désirée. 
MR besluit m.b.t. terugvloeien resterende gelden naar school gemeld aan Rob. 

 
15. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 
Momenteel onderzoek naar nieuwe methode voor begrijpend lezen gr 4 t/m 8. 
b. Actieplan LeerKRACHT 
- 
c. Wat verder ter tafel komt 
- 

 
16.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

Volgende keer als we ouders gaan werven voor nieuwe leden MR. 
 

17.  Rondvraag  
Stefan: wanneer gaan we werven voor nieuwe leden MR? Volgende vergadering 7 maart. 
 

 
 
Opening: Désirée Notuleren: Inge   Sluiting van de vergadering: 21.50 uur 


