
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 7 juli 2021 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat het weer mogelijk is 
om live op Merlijn te vergaderen. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 28 april 2021 worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de 
(G)MR en de directie en ze worden op de website geplaatst. 
 

4. Mededelingen vanuit het vooroverleg met Janneke 

• De terugbetaling van de TSO bijdrage op verzoek wordt in werking gezet. 

• De betaling van het kampadres 2020-2021, dat door Covid-19 niet plaatsvond, wordt 
helaas niet geretourneerd door de verhuurder. 

• Janneke wil meer aandacht geven aan de antwoorden van de exit vragenlijst groep 8 
en de veiligheidsmonitor bovenbouw. Indien van belang worden zaken gedeeld met 
de MR. 

• De bijeenkomst tussen OR, directie en voorzitter MR heeft nog niet plaatsgevonden. 

• De NPO gelden zijn toegekend. 
 

5. Nationaal Programma onderwijs 
Maandag 21 juni 2021 heeft de MR ingestemd met de inzet van de gelden van het Nationaal 
Programma onderwijs. De gelden zijn inmiddels toegekend. Er wordt onder andere een 
onderwijsassistent aangenomen voor de bovenbouw, waardoor de andere ondersteuners 
meer werkzaamheden kunnen gaan doen voor de midden- en onderbouw. Verder gaat 
Merlijn samenwerken met het BeweegBuro voor een gymleerkracht. 
 

6. Werkverdelingsplan 2021-2022 
Het werkverdelingsplan heeft vertraging opgelopen door het Nationaal Programma 
Onderwijs. Eerst moest dat rond en duidelijk zijn, voordat de taken verdeeld kunnen worden. 
De formatie is inmiddels rond en Janneke is bezig met de normjaartaak van de teamleden. 
 

7. Vaststelling schoolgids 
De directeur heeft een week uitstel gekregen van de oudergeleding. Zij gaan binnenkort de 
schoolgids doornemen en vaststellen. Het is belangrijk dat de nieuwe wet vrijwillige 
ouderbijdrage vermeld staat in de schoolgids. 



 

 

 
8. Vaststelling TSO brochure 2021-2022 en begroting 

De TSO brochure is overzichtelijker ingedeeld. De oudergeleding geeft aan dat het voor 
ouders inzichtelijker is als ze weten waar de TSO bijdrage aan besteed wordt. Graag de 
begroting vervangen door een cirkeldiagram met de verdeling van het bedrag. Jaarlijks een 
TSO begroting opstellen voor de MR. Er wordt afgesproken dat een reserve van 5000 euro 
per schooljaar voldoende is. De brochure en begroting worden vastgesteld. 
 

9. Incidentenregistratie 
Het lijkt of er meer incidenten geweest zijn. Janneke stimuleert de leerkrachten om altijd de 
incidentenregistratie in te vullen. De MR onderschrijft dat iedereen moet registreren en dat 
iedereen dezelfde criteria aan moet houden. Aangezien de MR meerdere registraties moet 
volgen, wordt voorgesteld om te werken met case nummers, zodat duidelijk is als een 
incident in meerdere registraties voorkomt. 
  

10. Risico Inventarisatie & - Evaluatie 
Fijn dat er veel dingen aangepakt/opgepakt zijn. Indien mogelijk graag nummers voor de 
diverse onderdelen, zodat je daarnaar kunt verwijzen. Graag een datum aan de acties hangen 
in plaats van zo spoedig mogelijk, deze eventueel later indien nodig bijstellen, maar de 
historie moet zichtbaar blijven. Groen is afgewerkt. Oranje is opgepakt/lopend. 
  

11. Update en (route) schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
De SOP staat na de schoolgids gepland. In september moet de voortgang geagendeerd 
worden en in november moet de SOP vastgesteld worden. 
 

12. Update (en route) veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan vraagt nog aandacht van de directeur, evenals de vrijwilliger 
overeenkomst. De concept kwaliteitskaart anti pest protocol wordt goedgekeurd. Het BHV 
plan 2021-2022 moet nog aangepast worden op de punten werkdagen personeel en planning 
oefeningen. 
 

13. Activiteitenplan MR 2021-2022 in concept 
Birgit heeft het activiteitenplan aangepast voor komend schooljaar, ze zal dit blijven doen 
omdat het een werkdocument is. Komend schooljaar moeten zowel Jurek, als Birgit en Anita 
aftreden, maar ze kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Besloten wordt om begin 2022 
een bericht te plaatsen op Social Schools met de oproep dat mensen zich verkiesbaar kunnen 
stellen voor de MR. In het voorjaar vinden er verkiezingen plaats indien er meerdere 
gegadigden zijn. 
 

14. TSO reserves 
Er wordt besloten om voor alle kinderen een placemat aan te schaffen vanuit de TSO 
reserves (wit met het logo van Merlijn). De placemats blijven eigendom van school. 
Verder wordt nog onderzocht wat de kosten zijn voor draadloze headsets/microfoontjes 
voor de Sintmusical en de eindmusical groep 8. 
 

15. Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage (per 01-08-2021) 
Stefan heeft hierover een webinar gevolgd. Gelukkig mogen op Merlijn alle kinderen altijd 
meedoen aan alle activiteiten van de ouderraad, ook al betalen hun ouders de ouderbijdrage 
niet, dus dat hoeft niet aangepast te worden. De nieuwe wet moet vermeld staan in de 
schoolgids. 
 
 



 

 

16. Input vanuit of vragen aan de MR klankbordgroep 
Er is geen klankbordbijeenkomst meer geweest. Er was wel een ouder die vroeg of er nog 
een bijeenkomst zou komen. Volgend thema zou kunnen zijn hoe ouders de 
informatiebijeenkomst aan het begin van het jaar ervaren hebben. 
  

17. Notulen GMR 
Vragen naar aanleiding van de GMR notulen zijn gesteld aan Heleen. ATO gaat werken met 
een kleinere GMR met daarin een vertegenwoordiger van ouders en een vanuit personeel 
vanuit een cluster van scholen uit de wijk. Zowel Roland als Heleen zijn gekozen door de 
medezeggenschapsraden vanuit de scholen in de Maaspoort. Het nieuwe 
managementstatuut en medezeggenschapsstatuut zijn van belang voor de MR van Merlijn. 
 

18. Notulen OR 
Er was geen OR vergadering. 
 

19. Vanuit de PMR 
Birgit blijft komend schooljaar toch in de MR. Birgit geeft aan dat in de bovenbouw een 
tweetal bijeenkomsten vanuit Buro Halt komen. Misschien wil/kan de MR een 
ouderbijeenkomst organiseren in samenwerking met Buro Halt.  
 

20. Ingekomen post 
De MR heeft een brandbrief ontvangen, die namens een aantal ouders uit Den Bosch 
gestuurd was aan het bestuur van ATO. Ook het antwoord van het bestuur heeft de MR 
ontvangen. De brief was ondertekend door 2 ouders van Merlijn (1 met naam en 1 anoniem). 
 

21. Eventueel belmoment Janneke voor vragen 
Er zijn geen vragen aan Janneke, die meteen beantwoord moeten worden. 
 

22. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

23. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

24. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 22 
september 2021. 


