
NOTULEN MR  vergadering dinsdag 15 maart 2022 
 
Locatie:  Teamkamer OBS Het Zand, Louis Armstrongboulevard 52 
Voorzitter:  Eduard        
Notulist:  Tessa 
Tijd:   19.30 uur  
Aanwezig: Eduard, Gwen, Dave, Tessa, Maris, Joyce (online)/Antoinette(online) 
Afwezig:   
Bijlagen:  A. Notulen vergadering 24-01-2022 

B. Powerpoint schoolbibliotheek 
C. Offerte schoolbibliotheek 
D. Vakantierooster 2022-2023 

 

tijd Onderwerp Status Wie? 

19.30 1. Welkom Benoeming Astrid Eduard  

19.35 2. Ingekomen 
correspondentie 

Schoolbibliotheek (zie bijlage B en C) 
Vakantierooster (zie bijlage D) 
  

Eduard 

19.40 3. Notulen vorige 
vergadering  

Notulen 20 januari 2022 (bijlage A) 
zijn wel/niet goedgekeurd. 

Eduard 
  

19.45 4.  

- Actielijst  
- GMR 
- OR 

Actielijst is bijgewerkt. Punten zijn in 
vergadering opgenomen.  
 

GMR:  
- Nieuwe secretaris gezocht 
- Gesprekken hervormingen 
- Begroting is goedgekeurd 

Eduard 

19.50 5. Vertrek Antoinette, 
vacature 

Afscheid Antoinette bedenken 

Sollicitatiecommissie: 2 ouders (1 
PMR, 1 OR en 2 leerkrachten uit de 
MR: Maris en Tessa 

Tijdlijn: 

1e week april: Gwen neemt contact op 
met SPO, enquête uit naar team 

In de zandloper: pmr wordt 
benoemingscommissie, bij vragen 
hierover kun je bij ons terecht. 

2e week april definitieve 
vacaturetekst. 

Medio april: met team terugkoppeling 

Dave gaat aan de slag met de 
enquete/open vragenlijst, gaat via 
PMR naar team. 

Antoinette 



20.00 6. Samenwerking BSO 
/ TSO 

(huur)contract met Saartje loopt niet 
volgens wensen. Contract is eind feb 
opgezegd door school. Voorstel spo: 
bso /tso binnen de school regelen 
vanaf groep 1 voor nieuwe ouders per 
nieuwe schooljaar. Directie is 
voorstander, ook ivm samenwerking 
en dvs-taal (ikc, nieuwe stichting). 

Antoinette 
 

20.10 7. Cultuur 
communicatie in de 
school 

Bezoek Anko van Hoepen op 
studiedag, conclusie Anko: 
doorgaande lijn in de school zichtbaar, 
goede communicatie, eenheid. 

Antoinette 

20.20 8. Voortgang bouw 
school 

Mei juni is haalbaar, directie is erg 
tevreden over de verbouwing. 
Verhuizing is geregeld. 
Communicatie/promotie moet nog op 
touw worden gezet (MR, 
positionering?) 

Antoinette 

20.30 9. Schoolbibliotheek Zie bijlage B en C. Is de MR bereid om 
hier aan bij te dragen (financieel)? Dit 
gaat niet. 
Kosten schoolbibliotheek 34.000 euro. 
Voorstel aan SPO, wij ondersteunen 
het initiatief. Sponsor? Prinses 
Laurentien aanschrijven? NPO-geld? 
Coronageld?  

Tessa 

20.40 10. Corona Stand van zaken, enige uitval, gemixt 
buiten, ouders in de school is weer 
fijn, Advies MR: plan voor de herfst 
klaar hebben 

Joyce 

20.50 11. Gelijke dagen 
update 

Stand van zaken: groep 1 en 2 gaat 
op vrijdag tot 14.30 naar school, vanaf 
sep. Herhaling > naar Regina + BSO's 
informeren 

Joyce 

21.00 12. Lerarentekort  Hoe is het in de school? Speelt nog 
steeds, geen instroomgroep, groot 
aanbod ondersteuners, zorgen groep 
8. Voorstel 4 dagen om meer rust voor 
de groepen creëren met 2 
vakdocenten, 5e dag thuisonderwijs. 
Pedagogisch klimaat: gewend aan 1 
vaste leerkracht, lln hebben urennorm 
gehaald. Zijn er ideeën vanuit MR? 
Instemmen. Nog een week nadenktijd. 
Dave wil morgen contact.  
Volgend jaar: vacatureruimte bb, met 
academie 10 samen werven. 
Wervingsbureaus? DEREC, goede 
krachten, optie pabostudenten. We 

Joyce 



stemmen niet in met een 4daagse 
schoolweek voor groep 8.  

21.10 13. Sociale veiligheid 
(digitaal) 

Hoe denkt de MR hierover? 

Vervelende mails (ingebroken) in bb, 
Bureau Halt is benaderd voor 
voorlichting, info-avond ouders, 
werkgroep sociale veiligheid. Advies 
MR: meer teamleden. 

Joyce 

21.20 14. Vakantierooster Kritisch oog vanuit MR, 
toevoegingen/akkoord? > schuiven we 
door naar de volgende vergadering. 

Tessa 

21.30 15. OR Wettelijk wordt de hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage bepaald door 
directie (staat in de schoolgids), or 
mag bepalen, maar in 
overeenstemming. Daar is geen 
document van. Voorstel directie om 
een oudervereniging te starten. MR 
zoekt OR op. 

Advies om or voorstel te laten doen 
met de nieuwe directeur. 

Eduard/Antoinette 

 

 Extra ingekomen: 
Vertrek leerlingen 

Vertrek leerling: de school is niet meer 
een afspiegeling van de maatschappij. 
Directie is verontrust. 

Antoinette 

 Extra ingekomen: 

Werkdruk 
leerkrachten 

Een leerkracht heeft 2 dagen in de 
vakantie gewerkt. Inzet leerkrachten 
wordt gezien. Zorgen om werkdruk. 
Ouders inzetten? Dit gaat veelal om 
administratieve taken. Lastig om 
ouders daarbij in te zetten.  

Gwen 

 Extra ingekomen: 

Communicatie MR 

Communicatie directie + MR 
besproken: eenduidige app-groepjes + 
volgende bijeenkomst met team doel 
bespreking erbij formuleren. 

Maris/Tessa 

21.40 16. Nieuwsflits Oproep input profiel (in 
vertrouwelijkheid) mail naar mr.  

Tessa 

21.45 17. Rondvraag  

 
Eduard 

21.50 18. Volgende 
vergaderding 

Ma 16 mei (live) 
- Studiedagen (stukje vooraf) 
- Voorstel werkgroep sociale 

veiligheid: wat is het plan? 
- OR: ouderbijdrage 
- Huishoudelijke taken 
- 2x notulen  
- Vakantierooster 

Sep: 

Eduard 



- Corona plan 

 

  



ACTIELIJST:  

Datum Actie Wie Status/ 

gereed 

13-04-2021 Voortgang Academie10 Antoinette 
(i.v.m. mis-

communicaties)  

 

09-09-2021 Alles rondom renovatie met Dave delen Lenneke/ 
Dave 

PM 

09-09-2021 Uitnodigen bestuur/ penningmeester OR Lenneke PM 

17-11-2021 Onderwijsambassadeurs agenderen 
Antoinette 

Secretaris Wanneer 
Antoinette 
aanwezig is 

17-11-2021 MR-bord/ praatplaat met missie/visie MR 
nieuwe gebouw.  

Tessa  

 Tessa antwoordt Naima   

    

 Data GMR hervormingen op app Lenneke  

    

    

    

12-01-2021 Activiteiten met OR 
verplaatst naar schooljaar 2021-2022 

Eduard/OR Lopend 

 MR mail bijhouden Allen Lopend 

 Notulen doorsturen naar Regina Secretaris Lopend 

 

 

 

 


