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Notulen MR vergadering 

Datum: maandag 14 September 2020 (via Teams) 

Aanwezig:  Henrike, Marianne, Philip, Rob, Eefje, Caroline, Anita 

1. Notulen  

Notulen van de vergadering dinsdag 9 juni zijn akkoord. 

2. Agenda 

Onderwerp MR statuten / reglement: wordt doorgeschoven naar volgende keer.  

Onderwerp GMR - is nog niet geweest (22/09) 

3. Start schooljaar  

Vraag: hoe is het de eerste 3 weken gegaan? 

Rob is goed ingewerkt door Mary-Ann en heeft alle medewerking van het team. Zeer 
positief over de sfeer op de Hobbit.  

Wat betreft continuïteit en Corona zijn er nog weinig bijzonderheden. Gemerkt dat de 
kinderen relatief weinig meekrijgen van de Corona. 

Xaveer Wanders is de nieuwe medewerker P&O van ATO (Manager Flexpool) en heeft 
kennis gemaakt met Rob 

4. Mededelingen en vragen aan directie  

Vragen directie: 

• Philip: wat gebeurt er achter de schermen wat betreft kinderen die verkouden 
worden en thuis blijven, ook gezien de verwachte najaars-scenario’s voor 
Corona? Dat scenario wordt besproken op ATO niveau geeft Rob aan. Wordt nog 
geïnventariseerd. Rob za dit terugkoppelen. 

• Marianne vraagt in hoeverre kan een leerkracht vanuit huis lesgeven? Heeft Rob 
nu nog geen antwoord op hoopt hij woensdag te horen van de ICT. 

• Er zijn vanuit de directie op dit moment geen mededelingen. 
• Eefke geeft aan dat het team ect grote stappen heeft gemaakt op het gebied van 

afstandsonderwijs het afgelopen jaar en Teams in het begin voor iedereen wennen 
was. Leerkrachten moesten creatief zijn naar kinderen en ouders. De leerkrachten 
hebben er allemaal enorm van geleerd en kunnen daarvoor eventueel snel 
schakelen.  

• Henrike doet mededelingen wat betreft nieuwe werknemers. Dat is alleen nu via 
Social Schools gegaan.  

• Mededelingen inzake rotonde: over het algemeen positieve feedback. Toegang 
schoolhek wordt nog verplaatst. Aandachtspunt: veiligheid & verkeerssituatie 
voor voetgangers en fietsers. O.a. : waar parkeren fietsen ouders bij halen en 



brengen?  Op dit moment staat er een medewerker bij de hekken om erop toe te 
zien dat alles goed gaat en ouders erop te wijzen waar ze de fietsen kunnen 
stallen. Hiervoor zijn tijdelijk (?) parkeervakken bij de stoep gereserveerd. Dat is 
ook wel nodig gezien de “verkeersstromen” voor en na school. Goed initiatief; dit 
wordt nog wel enige weken voortgezet. Belangrijk om in de gaten te houden en te 
onderzoeken (met de Gemeente) wat een structurele en veilige oplossing is. 

• Schoolgids Hobbit: Rob vraagt of deze is afgetekend door de MR, ATO vroeg 
daarom. Dat is nog niet formeel gebeurd - Philip zorgt daarvoor. 

5. Jaarplanning MR 2020/2021 

Vergaderdata worden besproken. De mogelijkheid overdag te vergaderen komt aan de 
orde. Marianne geeft aan dat sommige scholen de MR vergadering plannen aan het 
einde middag (bron GMR) . Ook voor leerkrachten makkelijker. Dat lijkt ook voor onze 
MR wel een optie maar nu er geen fysieke vergaderingen zijn maakt het nog niet veel uit. 

MR vergaderdata gepland voor november en december; volgende vergaderingen worden 
gepland zodra de nieuwe directeur aangesteld is. 

Voorlopig alleen vergaderen via Teams; bekeken wordt t.z.t. wanneer & waar dat op 
school kan.  

De MR jaarplanning wordt doorgenomen.  

Varia: 

• Punt uitslagen KCM (kindcentrum monitor) 
• Volgende keer op de agenda; vanuit de leerkrachten zal iemand een samenvatting 

maken die de highlights weergeeft. 
• Punt financieel jaarverslag en begroting laten we nog staan in 2020. 
• Punt stand van zaken Jaarplan KC de Hobbit - voortgang van de doelstellingen 

vanuit het jaarplan; voorjaar 2021 (vinger aan de pols) 
• Punt verkiezingen - Philips laatste termijn jaar dus moet nieuwe verkiezing 

volgend schooljaar plaatsvinden.  
• Sponsoring status? 

De MR stemt in met de jaarplanning   

6. Nieuwbouw Laaghemaal  

Toestemming is officieel gegeven door gemeente maar dat was al bekend. Philip neemt 
graag plaats in bouwcommissie.  

7. Jaarplan KC de Hobbit 

Het jaarplan is lastig te lezen en lijkt nog een ronde met redactie nodig te hebben. Ligt 
deels aan het format, dat is van ATO, echter geeft iedereen er een eigen invulling aan 
waardoor het niet uniform oogt. Ook zijn vervolgacties van sommige doelstellingen 
2019/2020 niet meegenomen in de plannen van 2020/2021, en missen bij een aantal 
plannen de concrete uitwerking. Wellicht met ander format kan het overzichtelijker.  

Evalueren wordt dan makkelijker.  

Afspraak is dat er een 2e review van doelstellingen jaarplan komt en dit zal volgende 
keer besproken worden. Rob neemt het op in het MT en komt er op terug.   

8. Taakverdeling MR  



Philip is nu voorzitter, Caroline was dat voorheen, maar de MR is akkoord dat Philip het 
blijft doen tot einde schooljaar. Wellicht wel een idee om het notuleren aan iemand over 
te laten van de leerkrachten. Goed om deze rol na de jaarwisseling over te dragen aan 1 
van de leerkrachten. 

Anita zal de notulen doen tot aan de jaarwisseling. 

Marianne neemt zitting in de GMR namens de ouders en Loes vanuit de leerkrachten.  

8. Benoeming nieuwe directeur  

Loopt in zoverre dat er een ATO kandidaat is en geïnventariseerd is wat de wensenlijst is 
vanuit de leerkrachten. Er is sprake van matching gesprek (in plaats van sollicitatie 
procedure) met de benoemingsadviescommissie (BAC), waar Marianne vanuit de MR 
aan deelneemt. Het profiel van de nieuwe directeur wordt gedeeld. 

Er is vandaag nog vergadering geweest en woensdag zal er overleg met college van 
bestuur plaatsvinden. Eefke geeft aan dat de BAC adviseert en alleen gemotiveerd 
iemand moet afwijzen. Lana van het Goudvisje maakt ook deel uit van de BAC.  

9. Terugkoppeling GMR  

Nog geen vergadering geweest. 22 september; Marianne zal daar niet bij aanwezig zijn, 
maar Loes wel. Opvolging daarmee in volgende vergadering. 

10. Rondvraag  

Marianne - Klankbordgroep - status : doorvraag aan Rob, Anita volgt dit op bij Maarten 
en Marie-José. Leerlingraad idem. Caroline gaat er achteraan. 

Henrike - geen vragen  
Eefke - geen vragen  
Caroline - geen vragen 
Anita -  geen vragen  
Philip  

Cursus MR: Anita en Eefke zullen deze nog doen. Is 1 avond.  MR cursus is op 1 oktober 
in Den Bosch.  

Tot slot wordt er nog kort gesproken over wat we als MR graag willen bereiken, wat goed 
ging vorig jaar en er beter kan. Belangrijk is dat we niet alleen de verplichte nummers 
kunnen doen maar samen bij kunnen dragen aan een fijn onderwijsklimaat op de 
Hobbit.  

Reacties notulen graag schriftelijk voor de volgende vergadering  

Philip sluit de vergadering om 20:16 uur. Volgende vergadering is dinsdag 10 november 
om 19.30 uur, in principe via Teams.  
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MR vergadering 10-11-2020.  

De vergadering vindt online plaats, via teams.  

Aanwezig: Rob, Caroline, Eefke, Marianne, Philip en Henrike  

Afwezig: Anita  

1. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen 14-09-2020 

Geen bijzonderheden wat betreft de agenda. 

2. Mededelingen directie en anderen 

• De nieuwe directie van KC De Hobbit, Marian van Maarseveen, start 1 december.  
• Gezien de Corona-omstandigheden is er op dit moment weinig uitval, zowel 

ouders, leerkrachten als leerlingen. Er worden wel leerkrachten getest, maar dit 
kan steeds op korte termijn, waardoor er weinig uitval is. Dit wordt steeds goed 
opgevangen. Één keer heeft een groep geen vervanging gehad, er is toen online 
lesgegeven door de leerkracht.  

• Er is een subsidie aangevraagd voor extra ondersteuning na de sluiting van de 
scholen i.v.m. Corona. We hebben hierdoor 2 personen in kunnen huren voor 1 
dag. 1 persoon voor de bovenbouw, 1 persoon voor de onderbouw. De kosten 
hiervoor zijn toegezegd tot juli 2021.  

• We komen in januari terug op het punt over de jaarplannen. 
• Anita zal wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet deelnemen aan de 

MR vergaderingen. We kijken hoe verder in januari / februari. Eefke, Caroline en 
Henrike wisselen het notuleren van de vergaderingen komende periode af. 

3. Jaarverslag GMR 

Jaarverslag GMR is nog niet klaar. 

MR-P moeten overleggen met Loes, vanuit de GMR, hoe de terugkoppeling vanuit de 
GMR naar het team en de MR gaat. Marianne kan tijdens de MR verslag doen.  

4. Jaarverslag MR  

Alle notulen van afgelopen jaar staan op de website. Dit vormt samen het jaarverslag.  

5. Terugkoppeling uitslagen KCM maart 2020.  

Schoolverlaters, 16 leerlingen: we scoren als Hobbit bovengemiddeld. 

Groep 6, 7 en 8 leerlingen: We scoren bovengemiddeld. Zelfvertrouwen scoort wat 
minder. Wij besteden hier als school al aandacht aan door PBS, Leefstijl en Taakspel. Wij 
zijn met het team dit jaar aan het onderzoeken hoe we Leefstijl na dit schooljaar gaan 
vormgeven. Komt er een nieuwe versie of een andere methode? Daarnaast zal dit punt 
besproken worden in de leerlingenraad. Eefke neemt dit ook mee in haar opleiding PBS.  



Ouders: De betrokkenheid wordt als gemiddeld ervaren. Het schoolklimaat scoort 
bovengemiddeld. De Hobbit voldoet aan de verwachtingen en ouders bevelen de school 
aan. 

6. Evaluatie externe/interne samenwerking.  

Vanuit PBS staat er een afspraak gepland met het Goudvisje en Kinderstralen.  

Dit punt wordt verder doorgeschoven naar een andere MR vergadering.  

7. Financieel verslag/begroting.  

Rob geeft een mondelinge toelichting op het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 
2021. De MR versie van de begroting wordt na de vergadering door Rob gedeeld met de 
MR. Uit de cijfers blijkt dat de Hobbit er financieel goed voorstaat. Wat opvalt in de 
begroting voor volgend jaar is dat de Hobbit ook een bedrag bij moet dragen aan 
huurlasten van andere scholen van ATO, doordat gerekend wordt met gemiddelde 
huurlasten per ATO-school, en de huurlasten van de Hobbit relatief laag zijn.   

8. Inzet wijkgelden.  

Zie toelichting punt 7. 

9. Goedkeuring MR statuut en MR regelement.  

Het MR statuur en MR regelement zijn goedgekeurd. Philip ondertekent ze. 

10. Nieuwbouw Laaghemaal. 

Er is geen update over de nieuwbouw op dit moment. De nieuwe directie heeft dit 
opgepakt. Dit punt komt terug in de volgende MR vergadering. 

11. Terugkoppeling GMR.  

Marianne heeft een terugkoppeling gegeven van de laatste GMR vergadering. De GMR 
heeft recent ook gesproken met de Raad van Toezicht (RvT). Daar is het  bestuurlijk 
handelen van het College van Bestuur (CvB) besproken. De RvT heeft de GMR het advies 
gegeven om tijd te nemen om het Rijnlands model (de grondslag van bestuurlijk 
handelen CvB) te bestuderen. Het Rijnlands model is een een organisatievorm die meer 
zelfbestuur aan de professionals op de werkvloer geeft. GMR en leerkrachten zijn nog 
relatief onbekend met wat deze vorm aansturing betekent en hoe hier goed op in te 
spelen. Vandaar dat de RvT adviseert dat de GMR zich hierin nader verdiept. 

Daarnaast was het advies om te bekijken of de GMR verkleind kan worden, omdat er nu 
30+ leden zijn. Dit wordt nu onderzocht: er wordt bekeken hoe de GMR effectiever 
ingezet kan worden. Er zijn verschillende werkgroepen binnen de GMR. Sommige 
werkgroepen, zoals personeel, kunnen goed aan de slag en klankborden met HR. Er zijn 
ook werkgroepen die nog opgestart moeten worden.   

12. Rondvraag. 

• 15 december bij de volgende MR maken we een planning voor de rest van de MR 
vergadering.  

• We bespreken later nog de verkeersituatie rondom Laaghemaal.  
• De klankbordgroep is door Corona niet doorgegaan. Wij bespreken met de 

nieuwe directie hoe we dit op gaan pakken.  
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MR vergadering 15-12-2020.  

De vergadering vindt online plaats, via teams.  

Aanwezig: Marian(directeur), Caroline, Eefke, Marianne, Philip en Henrike  

Afwezig: Anita  

1. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen 10-11-2020.  
Goedgekeurd, Marianne zorgt dat deze op de website komt. Geen bijzonderheden wat 
betreft de agenda. 

2. Mededelingen directie en anderen.  

• De nieuwe directeur van KC De Hobbit, Marian van Maarseveen, is gestart 1 
december.  

• Marian >Inrichting noodopvang: 
o Vandaag kwam het nieuws over de tweede sluiting van de basisschool en 

het verzorgen van de noodopvang. Het grote verschil met de vorige 
sluiting van de scholen is dat wij als basisschool noodopvang moeten 
kunnen bieden gedurende de lesuren. Dit doet een beroep op de 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, zij kunnen zich op 
deze manier niet bezighouden met de onderwijsinhoud. We hebben nu al 
30 kinderen gemiddeld per dag dus dit is organisatorisch een uitdaging. 
We proberen het nu op te lossen met stagiaires en mensen die ambulant 
zijn op die werkdagen. We gaan ouders nogmaals vragen om mee te 
denken over mogelijke andere oplossingen. Het is een noodopvang, hier 
zullen kinderen niet meer instructie krijgen dan de online instructies. 

3. MR Jaarverslag 2020 en Begroting 2021 

• Alle notulen van de MR vergaderingen van afgelopen jaar staan op de website. 
Deze vormen samen het jaarverslag. 

• Philip kijkt even na welke documenten rondom de begroting hier bedoeld 
worden: de gerealiseerde begroting of de nieuwe begroting. Volgend jaar zal 
Marian ons meenemen vanuit de realisatie naar de begroting volgend jaar. Dan 
zijn we direct op de hoogte. Goed om hier samen naar te kijken, ook ten behoeve 
van het inzetten van de reserves.  

4. Nieuwbouw Laaghemaal  
Marian heeft vorige week met Hans Tijssen een gesprek gehad. De plannen zijn wat 
ingewikkelder geworden. In een volgende vergadering meer nieuws.  

5. Terugkoppeling GMR 

Afgelopen 10 december was er een GMR vergadering. De nieuwe collega bij P&O Xaveer 
heeft veel nieuwe ideeën verwerkt in een document. 



Ook stond de besteding van de stakingsgelden op de agenda. 

De inhoud van de GMR vergaderingen 20-21 (jaarplan activiteiten) is 
vastgesteld, Marianne zal deze delen zodat dit ook als input kan dienen voor de agenda 
van de MR. 

Loes vertegenwoordigt de personeelsgeleding van de Hobbit en Marianne de 
oudergeleding. Ook nemen zij deel aan werkgroepen van de GMR. Marianne neemt deel 
aan de werkgroep die gaat over het Koersplan. Loes neemt deel aan de werkgroep 
Personeel. 

We hebben gesproken over de wijze van terugkoppeling van de GMR naar het team. En 
omgekeerd van MR naar GMR. De GMR bespreekt belangrijke zaken en beslissen ook 
over zaken die het team aan gaan. Marianne en Loes zullen samen afstemmen hoe de 
MR en het team te informeren (top down) en hoe vanuit het team en de MR informatie 
op te halen om mee te nemen naar de GMR (bottom up).  

6. Vaststellen MR vergaderdata 2021 

 De volgende data zijn afgesproken: 18 januari, 8 maart, 12 april, 25 mei, 28 juni 2021. 

7. Actiepunten en rondvraag 

• Inkomende brief: een ouder vraagt naar de mogelijkheden van continurooster. 
Dit gaat eerst in een teamvergadering besproken worden.  

• Verkeerssituatie Laaghemaal. Nu wordt er op de stoep geparkeerd door fietsers 
dit is niet veilig en geen visitekaartje voor onze school.  

• Samen is besloten dat we een actielijst maken en aan het einde van elke 
vergadering deze punten doorlopen. Deze zal worden opgenomen onderaan elke 
notulen. 

Actielijst: 

1. Uitzoeken instroom van peuterarrangement naar Hobbit> Caroline 
2. Aanpassing voor fietsen op het trottoir bij Laaghemaal> Marian 
3. Marianne en Loes afstemmen over de terugkoppeling GMR naar het team/MR  
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MR vergadering 18-01-2021.  

De vergadering vindt online plaats, via Teams 

Aanwezig: Marian(directeur), Caroline, Eefke, Marianne (MR), Philip en Henrike  

1. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen 15-12-2020 
Goedgekeurd, Marianne zorgt dat deze op de website komt. Bijzonderheden agenda: 
Laatste punt data, is al eerder besproken. 

2. Mededelingen directie en anderen 

• Nadruk ligt momenteel op het thuisonderwijs en noodopvang. 
• Veel positieve geluiden vanuit ouders m.b.t. de organisatie van het 

thuisonderwijs. 
• Nadenken over het hoe afnemen van de middentoetsen gr 8. Is van belang voor 

het advies en voor de zorg van een zachte landing richting het VO. 

3. TSO/BSO samenwerking 

Door Corona is er op dit moment weinig ruimte voor optimaliseren van samenwerking 
met BSO/TSO. Wel is er regelmatig contact tussen directie en Lana (coördinatie BSO). 
Er zullen in de toekomst stappen gezet worden richting meer verbinding onderwijs en 
BSO. Lana en Marian (directie) zitten in een projectgroep die dit punt gaan oppakken.  

Enquête m.b.t. de samenwerking ketenpartners wordt door directie uitgezet. Komt op de 
agenda naar verwachting eind van dit schooljaar. (directie) 

4. Jaarplan evaluatie 

• Onderzoekend en ontwerpend (O&O) leren is gestart middels de methode Blink. 
• Vanuit de werkgroep PBS is een informatieve samenwerking gestart met TSO en 

BSO om zo de eenduidige lijn richting het pedagogisch klimaat veilig te stellen. 
• Engels is gestart met een internationaal project genaamd “Inventors on the move” 

voor de groepen 1 t/m 4. 
• Werkgroep kwaliteit heeft de rapporten aangepast op een aantal punten. 
• ICT: aanschaf van chromebooks 
• Jonge kind werkgroep: Zijn al langere tijd bezig met een traject gericht op groep 
½. Er is een nieuw registratiesysteem t.b.v. de ontwikkeling gekozen genaamd 
Mijn kleutergroep. Doorgaande lijn creëren vanuit de peutergroepen richting 
groepen ½. 

Aandachtspunten: 

• Plannen worden momenteel niet gemaakt/gedeeld met de BSO. Goed om in de 
toekomst afstemming te vinden met elkaar. 



Uitgebreide evaluatie van Jaarplan 2019-2020 geagendeerd op 25-05 MR vergadering.  

5. Nieuwbouw Laaghemaal 

Tijdens de presentatie (gefaciliteerd door externe partij) richting het team en BSO werd 
er naar de wensen gevraagd omtrent de verdeling van de ruimtes. De notulen van de 
bijeenkomst volgt nog.  

• Er wordt op korte termijn een werkgroep nieuwbouw samengesteld. 
• Per januari 2022 zijn er tijdelijke lokalen beschikbaar  
• 2023-2024 prognose nieuwbouw afgerond. 
• De leerlingprognose gaat nogmaals richting gemeente. (directie) 
• Actie: leerlingenraad betrekken bij de nieuwbouw (Caroline) 

6. Vanuit de GMR 

Marianne zal de MR informeren vanuit de GMR. Loes zal het team informeren vanuit de 
GMR.       

Komende GMR vergadering instemmen ARBO dienst. 

17/03: Visie op leren & ontwikkelen ATO breed staat centraal. 

Marian (directie) en Marianne (GMR) doen navraag m.b.t. de bonustoelage (zie 
document functiehuis). 

7. Rondvraag 

• Mogen we kinderen weigeren wanneer ouders niet meegaan in het 
vaccinatieprogramma gericht op vaccinatie COVID-19. (Marianne stelt deze vraag 
in de eerstvolgende GMR vergadering). 

Actielijst: 

• Uitzoeken instroom van peuterarrangement naar Hobbit> Caroline 
• Aanpassing voor fietsen op het trottoir bij Laaghemaal> Marian 
• Notulen op website>Marianne 
• Navraag bonustoelage functiehuis in GMR>Marianne/Marian 
• Vaccinatievraag GMR>Marianne 
• Leerlingraad nieuwbouw>Caroline 
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Aanwezig via MS Teams: Philip, Marianne (MR), Caroline, Marian (directie) en Henrike. 
Eefke afwezig.  

1.Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties 

Anita stopt met de MR. Wij zetten binnenkort een nieuwe vacature open. Philip zijn 
termijn loopt aan het eind van dit schooljaar ook af. Marianne (MR) pakt de 
communicatie rondom verkiezingen op.  

Notulen is aangepast en goedgekeurd. 

Actiepunten n.a.v. de vorige notulen:  

• Leerlingenraad is geweest, maar de nieuwbouw is nog niet besproken. Die staat 
voor de volgende keer op de agenda. 

• Peuters (Otters) stromen allemaal door naar De Hobbit.  
• Vanuit een ouder is de vraag gesteld of een continurooster mogelijk was in de 

toekomst. Twee jaar geleden is er een enquête richting de ouders geweest waarin 
ook gevraagd is naar de interesse voor een continurooster. Deze was nihil. We 
willen deze enquête mogelijk volgend jaar nogmaals uitzetten. 

• Er is navraag gedaan bij de GMR over vaccinatie. Er is een petitie getekend door 
meerdere organisaties en deze ligt bij het OMT/Ministerie.Het CvB gaat niet over 
de inentingen. De school mag ook geen voorwaarden stellen aan kinderen die wel 
of niet gevaccineerd zijn. “  

Overige actiepunten worden doorgeschoven naar de volgende MR.  

2.Mededelingen van en vragen aan directie 

• Tot dit moment gaat het goed op De Hobbit en zijn er nauwelijks Corona-
besmettingen. Deze week wel veel ziekmeldingen.  

• Marian heeft het formatiegesprek gehad met het bestuur, er is geen verplichte 
mobiliteit nodig op De Hobbit. De prognose is dat het leerlingenaantal ongeveer 
gelijk blijft volgend schooljaar. Door de virtuele rondleiding, die ook ‘live’ 
gehouden kan worden, zijn er veel aanmeldingen. Ouders zijn blij dat ze op deze 
manier toch een beeld krijgen van de school. We zijn bezig om de virtuele 
rondleiding nog informatiever te maken. 

3.Terugkoppeling CITO uitslagen 

Door de sluiting van de scholen i.v.m. de lockdown worden de midden toetsen nu in 
maart afgenomen in plaats van in januari. We zitten er nog middenin dus schuiven het 
door naar de volgende MR. We zien zeker niet alleen maar achterstanden maar juist ook 
positieve punten.  

4.Corona-gelden KC de Hobbit 



We hebben 2 soorten subsidies:  

1. De ‘achterstanden’ van Corona wegwerken: het geld is ingezet voor de kinderen 
die extra instructie nodig hebben voor technisch lezen. Dit werd gedaan door 2 
personen, 1 dag in de week. Zij werken bij bureau Liseo. Deze subsidie loopt tot 
april.  

2. De nieuwe subsidies die komen: Dit moet nog verder worden uitgewerkt.  

5.Nieuwbouw Laaghemaal 

Update: 

Er is een projectgroep opgericht door de onderbouw van De Hobbit en Het Goudvisje: 
Nanda, Nena, Kelly, Eveline, Lana. Er zijn nu twee sessies geweest. We worden hierin 
begeleid door een extern bureau. 

Er wordt wat betreft de ruimte nog steeds gekeken naar de prognose van de gemeente 
die verwacht de we teruglopen in het leerlingenaantal, ook al zien wij dit binnen onze 
school anders. De gemeente kijkt naar de bewoners in de wijken en stelt zo de prognose 
op. Pas als we een aantal jaren boven de prognose zitten kan het plan worden 
aangepast.  Het Goudvisje huurt het gebouw dus zij mogen om meer meters vragen.  

6.Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Het nieuwe SOP is nu nog een format gemaakt door SSPOH en moet nog worden 
ingevuld. Er is hier feedback op gekomen in het wijkoverleg, dat wordt meegenomen 
door SSPOH. De wijk IB ondersteunt de school bij het maken van het SOP. Wanneer het 
is opgesteld wordt het ieder jaar bijgesteld waar nodig. Als het plan af is wordt dit 
gedeeld met de MR en moet ook door de MR goed worden gekeurd. De volgende keer 
komt het terug op de MR om te voortgang te bespreken.  

7.Ouderbijdrage schoolkamp groep 8 

De vraag is of de ouderbijdrage verhoogd kan worden naar 75 euro i.p.v. 50 euro. Het is 
de laatste jaren steeds meer een uitdaging om een geschikte locatie te vinden. De MR 
stemt hiermee in, mochten ouders in de problemen komen door deze kosten kunnen ze 
contact met de school opnemen. De OC betaalt alleen dit schooljaar al 25 euro extra mee 
i.v.m. het niet doorgaan van de schoolreis van groep 8. 

8.Terugkoppeling GMR / input vragen Koersplan 

Er zijn geen vragen over de GMR notulen.  

Vanuit de GMR werkgroep Koersplan zijn er vragen opgesteld die worden gesteld in elke 
MR. Zo inventariseren ze wat er in scholen en binnen de MR wordt besproken over het 
Koersplan. Vragen besproken in deze MR.  

9.Rondvraag en acties voor volgende vergadering 

• Hoe gaat het met overblijven/tijdelijk continurooster? Leerkrachten eten nu met 
de kinderen en Kinderstalen speelt buiten met de kinderen. Omdat alle kinderen 
nu overblijven betalen ouders niks maar draagt De Hobbit de kosten. We hopen 
snel terug te kunnen naar onze normale situatie, maar i.v.m. corona regels is dit 
nog niet mogelijk. Marian bespreekt dit steeds met het bestuur en Kinderstralen.  

Actiepunten:  



• Aanpassingen voor fietsen op het trottoir bij LaaghemaalàMarian (directie) 
• MR verkiezingen uitzetten: Marianne (MR) 
• Leerlingenraad nieuwbouw: Caroline  

 
 



Notulen MR 12-4-21  

Aanwezig via teams: Philip, Marianne (MR), Caroline en Henrike, Eefke. Marian(directie) afwezig.  

1. Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties. 
Notulen is aangepast en goedgekeurd. 
De verkiezing voor twee nieuwe MR leden loopt. Tot op heden zijn er 25 stemmen binnen 
gekomen er zal as donderdag een reminder gestuurd worden via de school app. Het 
stemmingstermijn blijft hetzelfde. 
Actiepunten n.a.v. de vorige notulen:  

- Leerlingenraad is geweest, op de agenda stond onder andere de nieuwbouw. Er is een 
brainstormsessie geweest met deze kinderen. De volgende keer gaat de leerlingenraad 
deze plannen verder uitwerken. Omdat in de Leerlingenraad alleen bovenbouw kinderen 
zitten, worden de kinderen van Laaghemaal apart bevraagd en meegenomen in het proces 
van nieuwbouw.   

- Er is navraag gedaan over de bonustoelagen van het functiehuis door Marianne. ATO CVB 
zal dat voor de zomervakantie verder oppakken: beloningsbeleid en het generatiebeleid 
binnen het functiehuis zal nader bekeken worden.  

2. Mededelingen van en vragen aan directie. 
  
Marian(directie) was niet bij deze vergadering de onderstaande vragen zullen doorgegeven 
worden.  

- Hoe staat het met de planning voor de klankbordavonden? Kunnen deze ook online vorm 
gegeven worden? 

- Op Laaghemaal worden veel kinderen met de auto gebracht, hierdoor ontstaan drukke en 
soms onveilige situaties. De ANWB heeft daar nu een actie voor lopen. Is het mogelijk hier 
aandacht aan te besteden doormiddel van een app op de schoolapp? 

- Tevens wordt de suggestie gedaan aan Marian om haar zichtbaarheid te vergroten richting 
ouders. Misschien kan ze s ’ochtends op het Laaghemaal bijvoorbeeld bij het hek staan in 
plaats van binnen of bij een zij-ingang. 

3. Terugkoppeling CITO uitslagen. 
Alle midden toetsen zijn inmiddels afgenomen en ingevoerd.  Dat deze toetsen na de periode van 
schoolsluiting nog zouden worden afgenomen is een keuze op bestuursniveau. De reden hiervan is 
dat we dan in ieder geval de data hebben om te analyseren en onze keuzes hierop kunnen 
baseren. Als school zijn wij tevreden met onze resultaten. Op elke vakgebied hebben wij hetzelfde 
of hoger dan onze vergelijksgroep gescoord. Aankomende studiedag bespreken we deze 
resultaten schoolbreed om te zien waar extra aandacht en ondersteuning gewenst is. 

4. Brief minister Slob (NPO) 
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) komt er een budget per leerling vrij in juni. 
Scholen brengen via een scan in kaart welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en 
school. Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan 
nemen. Voor het nieuwe schooljaar moet het programma opgesteld zijn, met alle maatregelen 
voor 21/22 en 22/23. De MR moet dit programma goedkeuren. IB neemt deel in werkgroep op 
ATO niveau.  
Vanuit de MR komt het advies om sommige zaken op bestuursniveau aan te pakken, wat kan er 
uitbesteed worden aan bijv derden? Waak voor extra werkdruk bij ib’ers en leerkrachten. 

5. Schoolondersteuningsprofiel/ vervolg 
Het invullen van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) loopt. De intern begeleiders Noortje en 
Caroline zijn hier mee bezig, op de aankomende studiedag zal dit gepresenteerd worden aan het 
gehele team en zijn er onderwerpen waar we het samen over gaan hebben. Het is belangrijk dat 
het SOP gedragen wordt. Wat hoort er in de basisondersteuning van de Hobbit? Wat bieden wij 
kinderen met extra behoeften? Welke grenzen stellen wij aan de zorg op de Hobbit? 1 juni moet 



het SOP af zijn en uiterlijk 1 juli moet deze vastgesteld zijn door de MR. Punt zal meegenomen 
worden in de volgende vergadering. 

6. Nieuwbouw Laaghemaal 
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor modulair bouwen voor ons nieuwe 
schoolschoolgebouw aan de Laaghemaal. Mocht dit mogelijk zijn dan betekent dat dat het toch 
één gebouw kan worden. Mochten we in de toekomst krimpen dan kunnen deze delen worden 
afgekoppeld. De MR reageert enthousiast op dit idee. 

7. Vaststellen vakantierooster 
Marian (directie) heeft ons het landelijke vakantierooster toegestuurd. Dit vakantierooster houden 
we zeer waarschijnlijk aan. De volgende keer zullen we de mogelijkheden voor de te plannen 
studiedagen vaststellen. We wachten nu nog op data vanuit ATO, enkele studiedagen zijn op 
bestuursniveau. Punt zal voor de volgende MR vergadering geagendeerd worden. 

8. Formatie en taakstellingen 2021-2022 
Het MT en IB heeft zich gebogen over een mogelijk plaatje. Op dit moment wordt de inzet van 
ouderschapsverlof van enkele collega’s nader bekeken. Als dit helder is zal het plaatje compleet 
worden gemaakt. Er zullen in ieder geval 15 groepen geformeerd worden en de mogelijkheid tot 
een instroomgroep in januari.   

9. Terugkoppeling GMR 
15 maart stond het Rijnlands denken centraal op de jaarlijkse strategische ATO avond. De laatste 
GMR was 17 maart. Dit keer sloot de Raad Van Toezicht en College Van Bestuur aan. In dat 
verband is er gesproken over het voorstel om de GMR kleiner te maken. In kleine groepjes is er 
gewerkt en mocht zij stemmen op een scenario. De werkgroep zal dit terugbrengen voor 
stemming in de GMR. De uiteindelijke doelstelling is professionalisering en het slagvaardiger 
worden. In mei wordt hiervoor een besluit genomen.  
Kort gesproken over de communicatie van GMR naar de MR. Er is een P-GMR en een O-GMR lid 
binnen KC de Hobbit. De O-GMR neemt deel aan de MR en koppelt terug in de MR. De P-GMR is 
geen lid van de MR. Hoe verloopt de terugkoppeling van de P-GMR naar het Hobbit team?  
 
 

10. Rondvraag en acties voor volgende vergadering. 

Corona / overblijven: de leerkrachten verzorgen nu het overblijven. Dit betekent minder pauze. De 
ervaringen zijn wisselend: sommige leerkrachten ervaren meer drukte, anderen juist minder. In de 
wetenschap dat dit tijdelijk is wordt dit door iedereen goed opgepakt. Eerder is opgemerkt dat 
Kinderstralen wordt doorbetaald uit schoolmiddelen en ouderbijdragen zijn voorlopig stop gezet. 
Zodra de overblijf weer door Kindstralen kan worden verzorgd zal dit weer opgestart worden. 
Continue-rooster: naar aanleiding van een vraag van een ouder wordt dit door Marian op een 
volgende teamoverleg besproken. Eerder is hier al in de MR over gesproken. Uit een inventarisatie 
uit voorjaar 2019 is gebleken dat de meerderheid van leerkrachten en ouders tevreden is met de 
huidige schooltijden. 

Marian (directie)> Fietspad Laaghemaal, is hier al naar gekeken? 
Marian(directie)> berichtje op social schools> breng uw kind niet altijd met de auto! Gerelateerd 
aan de ANWB. 
Marian (directie)> planning klankbordavond 
Eefke> communicatie P-GMR naar team  

 
 



 

 

Notulen MR 07-06-2021 

Aanwezig via teams: Philip, Marianne (MR), Jelmer, Caroline, Henrike, Eefke, Marian(directie) .  

1. Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties. 
Notulen zijn aangepast en goedgekeurd. 
De verkiezing voor twee nieuwe MR leden is uitgesteld vanwege te weinig animo. Het bestuur is 
aan het onderzoeken hoe ze deze taak interessanter voor hun werknemers kunnen krijgen. 
Actiepunten n.a.v. de vorige notulen:  

- Tape voor de fietsvakken is aangebracht aan de voorste parkeervakken bij locatie 
Laaghemaal en lijkt het gewenste effect te hebben. 

- Klankbordgroep avond wordt in het nieuwe schooljaar ingepland.  
- Loes gaat er zorg voor dragen dat het team zo optimaal mogelijk wordt geïnformeerd 

omtrent de GMR. 
- Nieuwe website is nog in opbouw 

 
 

2. Mededelingen van en vragen aan directie. 
Geen mededelingen vanuit de directie. 
Vraag vanuit de MR aan Marian (directie) voorgaande vergadering; Is het mogelijk om de 
zichtbaarheid van Marian te vergroten richting ouders door bijvoorbeeld in de ochtend op het plein 
aanwezig te zijn e.d. 
 

3. Terugkoppeling CITO uitslagen. 
Als school zijn wij tevreden met onze resultaten. Op elke vakgebied hebben wij hetzelfde of hoger 
dan onze vergelijksgroep gescoord. De resultaten zijn tijdens de studiedag besproken. Per klas zijn 
er interventies uitgezet n.a.v. de analyses van de toetsen. 
Wat opviel was dat er bij het technisch lezen duidelijk hoger is gescoord. Bij rekenen en begrijpend 
lezen is er iets achterstand geconstateerd n.a.v. het thuisonderwijs periode. We gaan ons als team 
de komende periode richten op het rekenonderwijs. 
 
Bij de uitslag van de IEP scores viel op dat er 3 leerlingen hoger hadden gescoord dan de advisering 
en 10 leerlingen minder gescoord dan de advisering. Advies wordt niet bijgesteld.  

4. NPO gelden 
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) komt er een budget per leerling vrij in juni. 
Scholen brengen via een scan in kaart welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en 
school. Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan nemen. 
Voor het nieuwe schooljaar moet het programma opgesteld zijn, met alle maatregelen voor 21/22 
en 22/23. De MR moet dit programma goedkeuren. 
Momenteel staan we aan het begin van de scan. Het team en de leerlingenraad inventariseren wat 
er nodig zal zijn voor het opstellen van een verbeterplan. 
 
Vanaf de eerst volgende vergadering zal de MR instemming hebben omtrent het verbeterplan. 



 

 

5. Schoolondersteuningsprofiel/ vervolg 
Het invullen van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) loopt. De intern begeleiders Noortje en 
Caroline zijn hier mee bezig, op de aankomende studiedag zal dit gepresenteerd worden aan het 
gehele team en zijn er onderwerpen waar we het samen over gaan hebben. Het is belangrijk dat 
het SOP gedragen wordt. Wat hoort er in de basisondersteuning van de Hobbit? Wat bieden wij 
kinderen met extra behoeften? Welke grenzen stellen wij aan de zorg op de Hobbit? 1 juni moet 
deze af zijn en uiterlijk 1 juli moet deze vastgesteld zijn door de MR. Punt zal meegenomen worden 
in de volgende vergadering. 
SOP zal worden doorgestuurd door Caroline richting MR voor einde schooljaar. 
Het Sop zal na goedkeuring MR op de site worden geplaatst. 
 

6. Nieuwbouw Laaghemaal 
Onderhandelingen zijn nog volop gaande tussen gemeente en bestuur. Zodra er meer bekend is 
wordt de Mr en overige ouders hierin spoedig geïnformeerd. 

7. Jaarplan: 
Het jaarplan heeft tijdens corona stil gelegen. Inmiddels is dit plan weer lopend en zijn alle 
punten weer opgepakt. Voor de toekomst willen we de positionering van de specialisten 
verbeteren, zodat we hier nog meer profijt van kunnen hebben. 

 

8. Terugkoppeling OC: 
De OC wil i.p.v. polo’s hesjes aanschaffen voor alle leerlingen, zodat we tijdens o.a. uitjes beter 
zichtbaar zijn. 
De OC zal de culturele excursies gaan inventariseren en verdelen over de groepen, zodat iedere 
groep per schooljaar een cultureel uitstapje zal krijgen. 
Er worden vanuit de MR recente notulen gemist vanuit de OC. Ook wordt het financieel overzicht 
gemist vanuit de OC. Marian zal vanuit de directie navraag doen omtrent de notulen en zal de 
voorzitter van de OC uitnodigen om aan te sluiten bij een vergadering van de MR. We willen vanuit 
de MR voorstellen om jaarlijks de voorzitter uit te nodigen voor de tweede MR vergadering van het 
jaar. 

9. Terugkoppeling GMR 
Er is een nieuwe ARBOdienst verlener aangenomen. 
Er komt binnenkort een enquete richting alle medewerkers van ATO m.b.t. de visie van ATO. 
De mogelijkheden rondom het beloningssysteem binnen het functiehuis wordt nader onderzocht. 
 
Vanuit het team de vraag richting Marianne om mee te nemen naar de GMR; 
M.b.t. het SOP is de vraag gesteld of wij als leerkracht de verantwoordelijkheid willen, kunnen en 
mogen nemen wat betreft medische handelingen zoals insuline spuiten bijvoorbeeld. 



 

 

10. Rondvraag en acties voor volgende vergadering. 
 
Geen rondvraag 
Actiepunten: 
 
Marian (directie)> Navraag bij OC omtrent notulen en uitnodigen van voorzitter voor het bijwonen 
van een Mr vergadering (tweede vergadering van het schooljaar) 
Marian(directie)> doormailen richting MR rooster van de studiedagen 
Marianne (GMR) > Vraag rondom het medisch gedeelte i.c.m. de verantwoordelijkheid doorzetten 
richting GMR. 
Caroline> Stuurt Sop door riching MR voor eerst volgende vergadering voor goedkeuring. 
 
Volgende MR vergadering: 19 juli om 19.30 uur. 

 



Notulen 19-07-2021  

Aanwezig: Jelmer, Marianne (ouder), Philip, Eefke, Caroline, Marian (directie) en Henrike  

1. Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering, opvolging acties. 
Notulen wordt aangepast door Eefke en daarna op de website geplaatst.  
Opvolging acties:  
Marian (directie) --> Navraag bij OC omtrent notulen / financiële toelichting en uitnodigen van 
voorzitter/penningmeester voor het bijwonen van een MR vergadering (tweede vergadering van 
het schooljaar). Update: er is contact geweest met Lizzy (penningmeester). Caroline mailt haar de 
datum van de 2e MR vergadering, ze kijkt of ze aan kan sluiten bij een MR vergadering. 
Marian(directie) --> Doormailen richting MR rooster van de studiedagen. Update: zie punt 7. 
Marianne (GMR) --> Vraag rondom het medisch gedeelte SOP i.c.m. de verantwoordelijkheid 
doorzetten richting GMR. Update: GMR zet dit binnen thema Passend Onderwijs op agenda in 
nieuwe schooljaar. Daarnaast is het als vraag al eerder vanuit directeurenberaad gedeeld met 
College van Bestuur (Hans en Ankie).  
Caroline --> Stuurt SOP door richting MR voor eerst volgende vergadering voor goedkeuring. 
Update: zie punt 5.   

2. Mededelingen van en vragen aan directie. 
n.v.t.  

3. Privacybeleid KC de Hobbit. 
Er zijn vragen gesteld over de wijze waarop bekend is gemaakt hoe de klassenindeling voor 
volgend jaar eruit ziet. Vanwege een misverstand is geopperd dat de toepassing van de AVG 
binnen de Hobbit de reden zou zijn om deze lijsten niet te delen. Voor volgend jaar neemt het MT 
dit mee in hun overleg. Zij zullen de procedure van te voren communiceren met ouders om vragen 
voor te zijn en misverstanden te voorkomen. 

4. Opvolging NPO-gelden. 
Het bestand van de NPO-gelden is een concept versie. Vanuit de TTM (team thema middagen 
team KC De Hobbit) en de zorgcarrousel is dit bestand opgesteld. De MR stemt in. Positief dat er 
niet alleen wordt ingezet op de basisvakken, maar vooral ook op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en creatieve/beweeg vakken. 

5. Goedkeuring SOP. 
Het SOP is na input van een ieder goedgekeurd door de MR. Volgend schooljaar ter 
evaluatie/monitoring weer op de MR agenda. 

6. Goedkeuring formatieplan 2021/2022. 
Formatieplan is goedgekeurd door de PMR.  

7. Vaststellen studiedagen 2021-2022. 
De MR is akkoord met de studiedagen, het kan naar de ouders worden gecommuniceerd. 

8. Evaluatie MR 2020/2021. 
Marian (directie) hoeft niet de gehele MR aanwezig te zijn. Hier passen we volgend jaar de agenda 
op aan. Philip: wens om volgend jaar meer tijd te maken voor eigen inbreng in de MR. Zijn 
suggestie is ouderparticipatie. Marianne (ouder): sluit daarbij aan, maar ook belangrijk om de 
vaste punten op de agenda te houden.  Een aantal MR leden vinden het prettig om volgend 
schooljaar zowel via teams als op locatie te gaan vergaderen. Een aantal leden vinden het via 
teams prettiger. Een aantal leden vinden het op locatie prettiger. Hier stemmen we later over af.  

9. MR Jaarplanning 2021 / 2022. 
We bekijken deze individueel en mailen Philip. De eerste MR vergadering wordt dit vastgesteld.  
Vergaderingen 2021/2022. Tijd: 19:30.  

- Maandag 4 oktober  
- Dinsdag 16 november 
- Maandag 13 december 
- Dinsdag 8 februari  



- Maandag 4 april  
- Dinsdag 10 mei  
- Maandag 13 juni 
- Dinsdag 19 juli  
10. Terugkoppeling GMR. 

De GMR is opnieuw gekozen in nieuwe, kleinere vorm. Vanuit ons cluster vertegenwoordigt Han 
de Vries (leerkracht van KC de Terp) de leerkrachten (P-GMR) en Marianne van Munster (ouder 
van KC de Hobbit) de ouders (O-GMR). De voorzitter blijft hetzelfde. De taakuren (60)_ die 
leerkrachten krijgen voor de GMR zijn nu bovenschools geregeld.  
Op HR vlak is er door Xaveer (hoofd P&O ATO) het een en ander toegelicht.   
De GMR werkgroep financiën is op de hoogte (op basis van een vraag van een OGMR over reserves 
per school die komen te vervallen) en zal het als agenda punt op de GMR vergadering van volgend 
schooljaar zetten.    

11. Nieuwbouw Laaghemaal. 
Het bestuur, Marian (directie) en Het Goudvisje hebben gesprekken gehad met de gemeente. 
Marian (directie) heeft samen met Het Goudvisje een brief opgesteld over de nieuwbouw. Deze 
wordt zo snel mogelijk naar ouders gecommuniceerd.  

12. Rondvraag en acties voor volgende vergadering. 
Geen rondvraag.  
 
Acties:  

- Iedereen individueel jaarplanning MR vaststellen. Mailen naar Philip.  
- Caroline nodig Lizzy uit voor de tweede MR vergadering.  
- Wij stemmen met collega’s af wat we van Han vanuit de GMR verwachten.  
- PMR checkt of de afgesproken data van de MR vergaderingen goed zijn.  

 




