
Notulen MR vergadering 06-10-2021

Aanwezig: Annemarie, Carlijn, Anne en Marieke. Joris sluit aan tijdens het tweede deel van
deze vergadering.

Voorzitter: Annemarie Notulant: Marieke

Er was de afgelopen weken onduidelijkheid ontstaan over de studiedagen en het recht van de
MR daarbij in het vastleggen van de data hiervan. Duidelijk is geworden dat de MR hierin geen
instemmingsrecht heeft. Over het adviesrecht hierop hebben we twee verschillende antwoorden
gekregen vanuit juridische hoek. Dit is echter geen probleem aangezien Joris ook altijd graag
advies wil van de MR bij het vaststellen van deze data. Voor de zomer zaten we in een
uitzonderlijke situatie waardoor het voor scholen zeer lang onduidelijk is geweest welke
bedragen er vanuit de NPO gelden zouden komen en hier vervolgens nog een gedegen plan op
moest worden gemaakt. Externe deskundigen hebben momenteel zeer weinig ruimte in hun
agenda’s vanwege de grote vraag vanuit het gehele basisonderwijs. Er was geen tot weinig
ruimte om hierin zelf iets te kiezen en de data konden pas laat aan de MR worden voorgelegd.
We leggen nu alvast een datum vast voor advies op de studiedagen van het schooljaar
2022-2023.

Ook is niet bij alle ouders bekend wat het belang is van studiedagen voor ons onderwijs en voor
de kinderen. Hierdoor kan onbegrip en zelfs onvrede ontstaan. Juist nu de kinderen vanwege
de schoolsluitingen zoveel fysiek onderwijs hebben gemist, is het heel belangrijk dat de
leerkrachten tijdens studiedagen gerichte training krijgen van externe deskundigen. Zo kunnen
we zo effectief mogelijk werken aan opgelopen achterstanden en op schoolniveau extra in gaan
zetten op Sociaal Emotioneel Leren (gedrag). Joris is al begonnen om ouders hierover meer te
informeren via de nieuwsbrief.

De afgelopen weken is er dagelijks een zeer hoge werkdruk op school. Dit heeft te maken met
het feit dat er vaak nauwelijks tot geen vervangers te krijgen zijn. Hierdoor is er nog geen tijd
geweest om al tot een plan te komen voor het extra toegekende bedrag van de NPO.  We willen
dit geld op een goede manier inzetten met een gedegen onderbouwing.

De vrijwillige ouderbijdrage is jaarlijks onderwerp van gesprek omdat de basis van vrijwilligheid
op gespannen voet staat met het al dan niet kunnen organiseren van leuke activiteiten voor alle
kinderen. Annemarie stelt voor om eens met de ouderraad en Joris in gesprek te gaan om te
kijken of er ook andere mogelijkheden zijn om in de toekomst de activiteiten te kunnen blijven
organiseren.

Nu het weer beetje bij beetje mogelijk wordt om ouders in de school te ontvangen, merken we
des te meer het belang van fysiek contact tussen ouders, directeur en de school. Vanuit de
oudergeleding van de MR komt de suggestie om eens samen te denken over bijvoorbeeld een
vast, maandelijks, informeel koffiemomentje. Hierbij zou Joris aanwezig kunnen zijn samen met
bijvoorbeeld iemand van de MR en OR.



Besluitenlijst

Besluit Datum

I.v.m. het tweewekelijks verschijnen van de nieuwsbrief gaan we
voortaan de agenda en notulen via ouderportaal versturen en niet
meer via de nieuwsbrief.

M.i.v. 6 oktober
2021

Joris heeft de extra studiedagen voor de onderbouw opnieuw met
ons besproken en in overleg besloten de eerder voorgenomen
datum van 13 oktober te schrappen en die van 22-11 en 09-02 te
laten staan.

6 oktober 2021

In de vergadering van 29 juni 2021 vraagt Joris advies op de data
voor de studiedagen voor het schooljaar 2022-2023

29-06-2022

NPO deel 2 en de begroting verplaatsen we naar de volgende MR
vergadering van 3-11-2021.

03-11-2021



Actiepuntenlijst

Actiepunt Wie Wanneer

N.a.v. de 2e versie van de schoolgids
waren er nog een paar kleine
aanpassingen die verstuurd moeten
worden naar Joris zodat deze definitief
gemaakt kan worden.

Annemarie Oktober 2021

Zodra deze helemaal ingevuld is, legt Joris
het werkverdelingsplan voor ter
instemming aan de PMR.

Joris en PMR
(Anne en Marieke)

Oktober 2021

Joris heeft al meerdere malen contact
gehad op stichtingsniveau over onze
behoefte aan een basiscursus MR. Er is
een groot aantal scholen binnen de
stichting met belangstelling. Hij heeft
doorgegeven dat wij met 4 personen willen
deelnemen en krijgt hier nog bericht over.
Zoniet, dan neemt hij weer contact op.

Joris Oktober 2021

Oriënteren op evt. andere partijen dan
CNV voor een MR partnerschap en deze
met elkaar vergelijken.

Anne en Marieke Oktober 2021

Navraag doen bij Irma over evt.
Partnerschap dat loopt via de GMR en de
mogelijkheid om hier mede van gebruik te
maken.

Anne en Marieke Oktober 2021

Via de nieuwsbrief worden de extra
studiedagen voor de onderbouw gedeeld
en hierbij wordt uitleg gegeven waarom de
onderbouw meer studiedagen heeft dan de

Joris Nieuwsbrief van 15
oktober 2021



bovenbouw. Dit heeft te maken met het
verschil in het aantal verplichte lesuren per
schooljaar, per bouw.

Er is nog geen overleg geweest tussen
GMR en bestuur over de toegekende
loonkostensubsidie. Er zitten veel
praktische haken en ogen aan deze
subsidie waardoor veel tijd in overleg gaat
zitten. Zodra er en voorstel is, wordt aan de
PMR om instemming gevraagd.

Joris en PMR
(Anne en Marieke)

Zodra bestuur tot
een voorgenomen
besluit is gekomen,
wordt deze
voorgelegd ter
instemming aan
PMR.

Agenda versturen naar Tineke om te delen
via ouderportaal Hierbij ook vermelden dat
vergadering openbaar is en dat ouders zich
via mail kunnen aanmelden om deze bij te
wonen.

Annemarie Voor elke
vergadering

Notulen MR na vaststelling op de website
laten plaatsen en daarna Tineke vragen
deze via ouderportaal te delen.

Marieke Na elke vergadering


