
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 22 september 2021 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 7 juli 2021 worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de 
(G)MR en de directie en op de website geplaatst. 
 

4. Mededelingen vanuit het vooroverleg met Janneke 

• De OMR heeft contact met de OR over de wijziging van de inschrijving bij de KvK (dit 
is bijna afgerond) en ziet er op toe dat de reserves van de OR niet te hoog oplopen. 

• Er komt een beukenhagen hut op het groene schoolplein, deze wordt bekostigd 
vanuit de TSO reserves. 

• De MR klankbordgroep zal voortaan uitgenodigd worden om tijdens het Merlijn Café 
mee te denken over zaken die de school en de MR aangaan. Mochten er zaken 
spelen, die besproken moeten worden zonder directie/MT/team, dan kan de OMR 
beslissen om tussendoor een MR klankbordgroep te plannen. De data voor het 
Merlijn Café zijn op 11 januari 2022 en 19 mei 2022. 

• Helaas is het nog niet gelukt om via het Beweegburo gymleerkrachten te regelen 
voor maandag en donderdag. Omdat veel scholen vanuit de NPO gelden hebben 
gekozen voor een gymleerkracht is er een tekort aan gymleerkrachten. Gelukkig zijn 
er op maandag dansdocenten beschikbaar om danslessen te verzorgen voor de MB 
en BB, zodat er toch bewogen kan worden. Op donderdag verzorgen de leerkrachten 
met een gymbevoegdheid de gymlessen in de Schans voor hun groep. De overige 
groepen krijgen buiten een spelles. 

• Het huidige schoolplan loopt nog, het jaarplan kan in november op de agenda. 

• In overleg met ATO komt het RIE later aan bod. 

• Het SOP wordt later op de avond besproken. 

• Het protocol (ziekte) verzuim is pas laat gedeeld met de MR. Het is bedoeld voor het 
team en ter info gestuurd aan de MR. Niet alle leden hebben het goed voor kunnen 
bereiden, op dit moment zijn er geen vragen. 

 
5. Jaarverslag MR 2020-2021 

Het jaarverslag MR 2020-2021 wordt vastgesteld. Het wordt verstuurd naar de leden van de 
(G)MR en de directie en op de website geplaatst. 



 

 

 
6. Terugblik en kascontrole ouderraad 2020-2021 

De OR heeft een terugblik naar alle ouders gestuurd via SoS. De kascontrole door de OMR 
vindt maandag 27 september 2021 plaats. 
 

7. Ouderbijdrage 2021-2022 vaststellen 
De ouderbijdrage blijft komend schooljaar hetzelfde en wordt vastgesteld. De OR gaat ouders 
die willen korting geven op de ouderbijdrage van 2021-2022, omdat een aantal activiteiten 
door Covid-19 niet of in aangepaste vorm zijn doorgegaan in 2019-2020 en 2020-2021. 
 

8. TSO verantwoording januari – juli 2021 
De MR heeft nog een verduidelijk ontvangen van Marlou, die de TSO administratie maakt. 
Het is fijn als de jaarlijkse TSO begroting met dezelfde punten werkt als de TSO 
verantwoording aan ATO. 
 

9. Activiteitenplan MR 2021-2022 definitief 
Het activiteitenplan wordt globaal doorgenomen. Er worden wat zaken aangepast in de 
agendapunten voor het komende schooljaar. Het activiteitenplan 2021-2022 wordt 
vastgesteld. Het wordt verstuurd naar de leden van de (G)MR en de directie en op de 
website geplaatst. Het activiteitenplan is een werkdocument en kan tussendoor nog 
aangepast worden. 
  

10. Voortgang schoolondersteuningprofiel SOP 
De MR heeft een conceptversie van het SOP ontvangen, helaas is het niet alle leden gelukt 
om hier goed naar te kijken, omdat het pas daags voor de vergadering beschikbaar was. In de 
vergadering van november komt dit nogmaals aan bod en wordt het vastgesteld. 
  

11. Terugblik informatieavond 15 september 2021 
Vanwege de nog geldende maatregelen rond Covid-19 mocht er maar een ouder aanwezig 
zijn. De opkomst was naar verwachting en de ouders die de evaluatie via de QR code hebben 
ingevuld waren positief over deze avond. 
 

12. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
De komende jaren moet de MR het NPO actief volgen, daarom wordt dit een vast 
agendapunt. De directie zal dit meenemen tijdens het vooroverleg of de MR krijgt hiervoor 
documenten aangeleverd. 
 

13. Vanuit of voor de MR klankborgroep 
Dit vaste punt gaat van de agenda, wel zal er na het Merlijn Café een terugblik op het Merlijn 
Café op de agenda staan (in maart en juli). 
 

14. Notulen GMR 
De MR heeft nog geen notulen ontvangen van de GMR. 
 

15. Notulen OR 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de OR vergadering. 
 

16. Vanuit de PMR 
Anita stopt na dit jaar met de MR, het is niet meer in te passen in haar taakuren, omdat ze in 
de loop van het schooljaar recht heeft op meer uren duurzame inzetbaarheid.  
 
 



 

 

17. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 

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

19. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

20. Rondvraag 
Er wordt nog kort gesproken over de rol van de vaste toehoorders en waarom het van belang 
is dat zij fysiek aanwezig zijn tijdens de MR vergadering. 
 

21. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 17 
november 2021.  


