
Notulen MR  vergadering woensdag 12 mei 2021 
Locatie:  Teams  
Voorzitter:  Eduard                                                            Notulist: Marije 
Tijd:   19:30 uur  
Aanwezig:  Eduard, Erwin, Gwen, Lenneke, Ilona en Antoinette  

speciale gasten: Patrick Lamain / Jeroen Fukkink, projectleiders MFA Het Zand 
Afwezig:   
Bijlagen:  A. notulen 13-04-2021,  

B. Trendanalyse OBS Het Zand 2021,  
C. Formatieplan 2021-2022 

 

 

tijd Onderwerp Status Wie? 

19:30 1. Welkom Welkom door Eduard  Eduard  
19:35 2. Ingekomen 

correspondentie 
 Thea en Eric (spo-bestuur) gaan beide 
komend schooljaar met pensioen. Er komt een 
vacature. Koers die SPO nu vaart wordt zeer 
gewaardeerd en dus ook voortgezet. 
  

Eduard  

19:40 3. Mededelingen  
- Notulen vorige 
vergadering  
(zie bijlage A)  
- Actielijst,  
- GMR 
- OR 

Notulen 13 april 2021 zijn wel goedgekeurd.  
Dave stelt zich voor als nieuw MR-lid. 
Leerkracht groep 8, (MT-lid). Schoolleider 
geweest, adviesbureau. Grote 
onderwijservaring. Nu als ouder in MR. 
Dave gaat de plaats in nemen van Erwin.  
 
Actielijst  is bijgewerkt. Punten zijn in 
vergadering opgenomen.  
 
GMR:   
Geen vergadering geweest.  
 

Eduard 
 
 
Marije 
 
 
Lenneke 

19.50 
40min 

4. Stand van 
zaken renovatie 
MFA Het Zand 
 
(speerpunt jaarplan:  
huisvesting) 

Gasten bij dit onderwerp:  
Patrick Lamain, projectleider 
Jeroen Fukkink   
Voorstelrondje. Patrick doet alleen het gebouw, 
niet het buitenterrein 
Er zijn nu voorbereidingen getroffen, volgende 
week start de sloop.  
De uitdaging ligt op geluidsoverlast voor de 
school die er nog zit. Ook straks voor ons als 
Arcade wordt verbouwd. Kunnen we daar iets 
aan doen? Wellicht slopen in de vakantie. Ook 
zijn er afspraken over voor – en naschooltijd 
dingen doen. 
Leveringen van materialen is een knelpunt, er 
is veel schaarste. Streefdatum 31 juli 22 (hele 
gebouw) Oplevering Het Zand eind februari 22.  
Inrichting is al door architect ontworpen. Op 
tijd materialen inkopen. De tijd die wij uitlopen 
zal ook voor Arcade gelden.  

Introductie 
door Lenneke 
/ Erwin?   
 
 



Zijn er mogelijkheden om in te lopen? Wellicht 
tijdens de bouwvak en de kerstvakantie.  
De bouwplaats wordt ‘omgeklapt’ als wij weer 
in de school zitten.  
Er is zorg over het bouwverkeer. Bouwhekken 
zijn verankerd. Misschien kan er wel iets 
beperkt worden qua bouwplaats.  
Communicatie via site.  
 
 

20.30 5. trendanalyse  
 
(speerpunt jaarplan:  
kwaliteit onderwijs) 

Bijlage B.  
Trendanalyse OBS Het Zand 2021 
We hebben uitgebreid gesproken over de 
manier van analyseren met Leeruniek. Van 
schoolniveau (ambitie van de scores van de 
middenmoot) naar groepsniveau en 
leerlingniveau.  
Ambities kunnen na een aantal jaar worden 
bijgesteld. Worden op de volgende studiedag 
besproken.  
Resultaat is goed, MR is trots. Kijken we als MR 
ook naar de bovenkant en onderkant? 
Er wordt aan beide kanten veel gedaan met 
plusklas, verrijking en signalering van meer- en 
hoogbegaafdheid. Ook aanvraag subsidie voor 
achterstanden.  
Hoe zou je deze resultaten kunnen verwerken 
in communicatie naar ouders toe? In 
nieuwsbrief en eventueel in schoolgids?  
 

Annelies?  

 6. Management-
structuur: 
directie + 
adjunct  

Stand van zaken?  
Er is één sollicitant. Gwen is gevraagd om in de 
sollicitatiecommissie te zitten. 
Vacature is officieel vandaag intern uitgegaan. 
Sluitingsdatum is 19 mei.   
  

Antoinette  

 7. Formatie  Bijlage C.  
Instemmen formatieplan  
Discussie over subsidies en onverwachte zaken. 
Formatieplan is goedgekeurd.  
 
 

Antoinette 

 8. Corona Stand van zaken 
 
 

 

 9. Nieuwsflits Nieuwsflits: 
Wij zijn als MR ontzettend trots op de 
opbrengsten van de Cito-toetsen die in maart 
zijn gedaan. OBS Het Zand scoort op lezen, 
rekenen en spelling een ruime voldoende.  
 
 

Notulist 



Eventueel na IEP nog stukje over adviezen.  
 

 10. Rondvraag .  Eduard 

 

 

ACTIELIJST:  

Datum Actie Wie Status/ 

gereed 

12-05-2021 Verwerken van deze trendanalyse en 
corona-onderwijs in promopraatje 

Lenneke en 
Gwen 

Volgende 
vergadering 
08/06 

12-05-2021 Eduard regelt een BBQ in de tuin Eduard  

12-05 - 2021 Agenderen IEP Marije 08/06 

13-04-2021 Agenderen: 

vergadering van mei/juni terugkoppeling 

10-14 onderwijs op Het Zand 

 

Contact opnemen met MR van A10 en 

datumprikken 

 

 

 

 

 

Secretaris 

 

 

 

Lenneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

gelegd, nog 

geen reactie 

 

 

09-03-2021 Managementstructuur vanuit MT 

terugkoppelen 

Antoinette   

12-01-2021 Activiteiten met OR 

verplaatst naar schooljaar 2020-2021 

Eduard/OR Lopend 

 PR plan nieuwe school, werven leerlingen 

Agenderen jaarplansessie 

Secretaris Agenderen 

voor 

september 

2021 

lopend 

 MR mail bijhouden Ilona/ Marije lopend 

 Notulen doorsturen naar Regina secretaris lopend 

 

 


