
Notulen MR vergadering dinsdag 26 oktober 2021  

Aanwezig: Renate Ivec, Peter Kooy, Jeroen Smeenk en Esther Keizers. 

Afwezig met kennisgeving: Angela Lont, Marije Marsman, Arno Vredenborg en Tolga Demir 

Vergadering op de Spits 

Er is geen quorum, maar doordat er geen formele beslissingen genomen hoeven te worden deze 

vergadering is dat gelukkig geen probleem. 

Agendapunten 

1. Welkom en vaststellen notulen 13 september. Geaccepteerd. 
2. Jaarplan. Op voorhand hebben Esther en Jeroen vragen per mail gesteld. Deze worden 

beantwoord door Peter. 

• Helaas is het niet gelukt om alle nieuwe plannen voor het HB-onderwijs in het nieuwe 

jaarplan te krijgen. Dit zal nu komend jaar gebeuren. Het ouderpanel / klankbordgroep 

gaat weer nieuw leven ingeblazen worden. 

• Door het creëren van een nieuwe aparte administratieve eenheid wordt het 

gemakkelijker om de resultaten van het reguliere en HB onderwijs apart inzichtelijk te 

maken. Daardoor kunnen de opbrengsten van beiden beter gemonitord worden, maar 

wordt bijvoorbeeld ook de specifieke zorgbehoefte van beiden beter inzichtelijk. Dat 

helpt om de benodigde financiën geregeld te krijgen. Peter geeft aan dat de normale 

zorg core business is en merkt op dat er meer druk op IB komt te liggen, doordat de 

populatie aan het wijzigen is. 

• Er zal een slag naar portfolio’s gemaakt worden samen met de leerkracht.  

• Er worden weer kanjertrainingen gepland met reflectie op het eigen gedrag. 

• Het is nog onduidelijk wat de impact gaat zijn van het nieuwe gemeentelijke 

aanmeldingsbeleid. 

• We staan nog even stil bij het mooie initiatief voor ouders door ouders.  

• De tevredenheidsenquête wordt besproken. 

3. MR reglement / huishoudelijk reglement.  
Het MR reglement op de website is over de geldigheidsdatum. Peter zal checken bij de KSU 
of er inmiddels een nieuwe versie is.  
Het huishoudelijk reglement wordt elk nieuw school jaar bijgewerkt. Naast de wijzigingen in 
de leden, zal o.a. ook de functie van penningmeester geschrapt worden, omdat de inning 
van de ouderbijdrage tegenwoordig door de oudervereniging gebeurd. Wel is het zo dat de 
MR akkoord moet gaan met de ouderbijdrage en iemand afvaardigt voor de kascontrole van 
de oudervereniging. Jeroen heeft dat laatste dit jaar gedaan. Esther zal een voorstel tot 
wijziging rondsturen. Bedoeling is deze de volgende MR vergadering definitief te maken en 
ondertekenen.  

4. MR leden vanuit personeel (HB en onderbouw). Op dit moment zijn Renateen Tolga de 
enige MR leden vanuit de leerkrachten. Peter hoopt dat we de volgende vergadering weer 
een voltallige MR hebben. Het zou mooi zijn als er ook vanuit de onderbouw / HB een 
afvaarding komt. 

5. GMR (14 oktober 2021 en 14 april 2022). Er hebben zich geen vrijwilligers aangemeld vanuit 
de Spits voor de GMR. 

6. Lesmethoden. Er wordt gewerkt aan nieuwe lesmethoden, o.a. op het gebied van Engels, 
bewegingsonderwijs, taal en leerpleinen.   

7. Managementrapportage. Peter gaat o.a. in op de financiën. 



8. Stuk nieuwsbrief uitdeelbeleid/bedankjes/ouderavond.  
De organisatie van de ouderavond ligt in de bouw. Indien dit niet doorgaat zal dit worden 
gecommuniceerd. Er komt een fysieke avond voor HB.  
Esther zal een voorstel maken voor een MR stukje in de nieuwsbrief. Dit zal niet over 
uitdeelbeleid en bedankjes gaan. Dat wordt vanuit school opgepakt. 

9. Datumprikker. Arno zal een nieuwe poging wagen om een datum te vinden voor het 
jaarlijkse MR etentje. Post minute: gezien de ontwikkelingen uitstellen tot wanneer de 
situatie dit weer toelaat en verstandig is 

10. Vragen en afsluiting 
Het geld voor de groene pleinen begint binnen te komen. Op 12 november gaat de veiling 
plaatsvinden. Post minute: zeer succesvol verlopen Gehoopt wordt dat er in januari/februari 
een begin gemaakt kan worden. 
Het creatieve idee voor de kerstviering is om dit voor de ouders buiten te gaan doen i.p.v. in 
de MixMax. Op vrijdag 5 november staat een kijkochtend gepland. Post minute: kijkochtend 
is niet doorgegaan 
Algemene opmerking: de verhouding in de tijdsbesteding in de MR vergadering is scheef. Er 
wordt relatief veel tijd besteed aan HB gerelateerde onderwerpen.  
 

Volgende (online) MR vergadering dinsdag 7 december (i.p.v. maandag 6 december) 2021.  


