
MR vergadering 8 februari 2022 
Aanwezig: Henrike, Marian, Jelmer, Joep en Caroline 
Afwezig: Philip en Eefke 

1. Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering, opvolging acties 
Caroline past een woord aan in de laatste notulen en dan is deze goedgekeurd en zal op de 
site verschijnen. 

2. Kennismaking / Mededelingen van en vragen aan directie 
Joep voelt zich welkom op de Hobbit. Zijn streven is om elke dag op twee locaties te komen. 
Vanaf morgen neemt hij deel aan de stuurgroep 'nieuwbouw' samen met Nena als 
teamleider onderbouw. Hij heeft ervaring met nieuwbouw van scholen en ziet het als een 
uitdaging om het nieuwbouwproces mee vorm te geven.  

Mededeling Joep: hij wil graag in gesprek met de oudergeleding van MR hoe zij tegen 
continurooster aankijken er lijkt een behoefte te zijn ontstaan vanuit het team. Dan kan hij 
de mogelijkheden of onmogelijkheden onderzoeken. Joep initieert een afspraak.  

3. RI&E / Arbo & ziekteverzuimbeleid 
Joep gaat navragen of er een nieuwe risico-inventarisatie gemaakt is. In principe moet dit 
elke twee jaar gebeuren. Er zijn geen collega's met een langdurig ziekteverzuim. 

4. Stand van zaken Jaarplan KC de Hobbit- 
Ondanks tijden van Corona lijken de thema's van het jaarplan zeker behandeld. Op de 
agenda van de studiedagen heeft PBS, kwaliteit, Engels en O&O vooral gestaan. 

PBS: het systeem voor consequenties op ongewenst gedrag heeft centraal gestaan en het 
thema positieve psychologie.  
Kwaliteit: schoolbreed hebben we twee scholingsmomenten gehad voor het analyseren van 
toetsen en het bepalen of een groep op koers is om de referentieniveaus te behalen. 

Engels: het samenwerkingsproject met anderen landen loopt maar door Corona wel 
vertraagd. De internationale gasten zijn in ieder geval op de Hobbit geweest, het was een vol 
programma waar veel collega's en kinderen, ook na school, een steentje aan bij hebben 
gedragen. 
O&O: het inzetten van de nieuwe methode Blink krijgt steeds meer vorm. 

5. Nieuwbouw Laaghemaal 
De oudergeleding heeft met Hans Tijssen en Marian van Maarseveen een gesprek gehad 
over de nieuwbouw van locatie Laaghemaal. De MR zal het proces van voor tot achter 
volgen, als critical friend.  

6. Update sollicitatie procedure nieuwe schooldirecteur 
De eerste sollicitatieronde is geweest, hieruit is geen geschikte kandidaat gekomen. Een 
nieuwe procedure, dit keer met een wervings- en selectiebureau onderwijsadvies. Die gaan 
de mogelijkheden onderzoeken. Dit betekent wel dat het langer gaat duren voordat er een 
nieuwe directeur zal starten op de Hobbit. Joep heeft aangegeven eventueel tot de 
zomervakantie te kunnen blijven. 



7. Eigen initiatieven MR / voortgang 
Wordt doorgeschoven naar de volgende keer. 

8. Terugkoppeling GMR 
Marian neemt deel aan de werkgroep HR, de belangrijke thema's die daar op de agenda 
staan zijn: de ATO academie en beoordelings- en gesprekscyclus. 
Ook maken zij een inventarisatie van scholingsinvulling personeel, nu is dit bekend op 
schoolniveau maar het bestuur ontvangt daar ook graag een overzicht van. Daarnaast is er 
kritische gekeken naar de begroting op ATO niveau. 

9. Rondvraag en acties voor volgende vergadering 
Caroline: Uitnodiging OPR op social schools. 
                notulen vorige keer aanpassen en op de site plaatsen 

Personeelsgeleding: notulen GMR toevoegen aan nieuwsbericht 
Joep: RI&E opvragen 
 
Rondvraag Marian: Gaan er weer NPO subsidies worden ingezet? 
Op dit moment vindt de analyse van de toetsen plaats, hierna gaan we kijken wat waar nodig 
is. 
 


