
Notulen MR vergadering                   

Woensdag 19 mei 2021 via Zoom 

2030-2100 uur zonder directeur 

2100-2215 uur met directeur 

Aanwezig: Krispijn, Françoise, Sigrit, Joëlle, Tiemen, Ralf, Astrid, Els en Iris 

Afwezig: Inge (zwangerschapsverlof) 

Notulist: Iris 

1. Notulen van 17 maart 

Goedgekeurd 

2. Corona update 

We hebben op school zelftests: vanaf nu is preventief testen mogelijk voor het personeel. 

Ralf gaat in de INB een voorstel doen voor een langzame versoepeling van de maatregelen. 

3. Formatieplan 

Er is sprake van een teruglopend leerlingaantal. (De gemeente voorspelt dat we over 4 jaar 

weer in aantal zullen stijgen.) Er hoeft dit jaar echter niet gesneden te worden in het personeel: 

het bestuur is coulant wat betreft het inzetten van het NPO. We kunnen het inzetten hiervoor. 

Voorwaarde is wel dat de RT betaald wordt vanuit het NPO. 

NB. De secretaris tekent namens de personeelsgeleding van de MR voor het formatieplan.  

Ralf laat de MR weten hoe het zit met de FTE's bij ons op school. Het is nu niet duidelijk wie in 

welke categorie zit. 

Ralf gaat in de INB aan het team uitleggen hoe het zit met de werkdrukgelden. Waarom we de 

inzet van deze gelden eigenlijk niet kunnen evalueren terwijl dat wel zou moeten zoals in het 

formatieplan beschreven staat. 

Ralf nodigt de PMR op korte termijn uit zodat we met elkaar kunnen bespreken hoe we het 

werkverdelingsplan uit gaan voeren. Op een studiedag wordt wat hieruit voortkomt met het 

team gedeeld.  

Ralf mailt de MR een stuk waarin uitgebreid de nieuwe koers van de school beschreven staat. ( 

HPS en EDI)  

4. Vast stellen vakantie rooster 

Els stuurt het voorstel nog een keer naar de MR. Belangrijk dat er geprobeerd is de vakanties 

gelijk te laten lopen met die van andere scholen in de buurt. 

5. Pauzerooster Personeel 



Volgende vergadering 

6. Schoolgids 

Deadline is 29-06-2021. Francoise leest met Ralf mee. Ralf deelt de schoolgids zo snel 

mogelijk met de rest van de MR. 

7. Imagoschool/ Communicatie 

Ralf brengt de 3 enthousiaste kandidaten die hij gevonden heeft in contact met Sigrid. 

8. HPS/Edi 

Volgende vergadering 

9. Excellente school 

Francoise heeft gebeld met het Ministerie. Het in aanmerking komen voor het label “Excellente 

school” lijkt eenvoudig. Zij adviseert Ralf het aan te vragen. ( Gaat via het internet 

schooldossier) 

10. Memo kosten TSO Oudergelden: kan de TSO gefinancierd worden uit de oudergelden 

Joelle gaat hier met naar Ralf kijken. Komt volgende vergadering terug op de agenda. 

11. GMR: Stedelijk aanmeldingsbeleid: financiële ondersteuning 

Volgende vergadering 

12. Inzet extra gelden: Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en perspectief 

Belangrijk punt! Komt volgende vergadering op de agenda als ”Plan 2021/2022” 

13. Wie komt er in de MR? 1 ouder en 2 leerkrachten  

Mocht er niemand gevonden worden dan wil Karen Samson terugkomen. Astrid wil, als nodig 

nog een jaar blijven. 

14. Wie wordt de voorzitter van de MR? 

Tiemen wil 1 jaar voorzitter zijn. Sigrit en Joëlle nemen het van hem over als hij na dat jaar wil 

stoppen.  Penningmeester en het liefst nog 1 ouder moeten nog geworven worden. Joelle, 

Tiemen en Sigrit maken een bericht dat Els vervolgens via Social Schools met de ouders deelt.  

15. Extra MR vergadering inplannen voor de zomer? 

Volgende vergaderingen 15/6 en 8/7 (29/6 vervalt) 

16. Rondvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


