
Notulen MR 04-10-21  

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

1. Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties. 
              Het laatste punt van de vorige notulen is vandaag besproken en aangepast. Henrike stuurt                
de notulen deze week, bij geen reactie wordt deze gepubliceerd op de site. 

2. Mededelingen van en vragen aan directie 
Alle punten de besproken moeten worden staan op de agenda. 

3. Start schooljaar 
Op de twee studiedagen in de laatste week van de zomervakantie ingestoken op PBS/ O&O. PBS is 
voor sommige collega's helemaal nieuw en voor anderen al bekend. We hebben deze dag gebruikt 
voor afstemming en het compleet maken de materialen. Voor O&O hebben een externe workshop 
gehad. De tweede dag hebben we samen de jaarplannen van vorig jaar geëvalueerd en ingestoken 
op de nieuwe plannen. We hebben doelstellingen proberen te clusteren zodat het wat 
overzichtelijker wordt voor iedereen. Dit wordt verder uitgewerkt in het jaarplan. 
Het schooljaar is goed en rustig gestart. De groepen draaien en ook de leerkrachten lijken hun 
gevonden te hebben. 

4. Nieuwbouw Laaghemaal 
In de zomervakantie van 2022 gaan we verhuizen met locatie Laaghemaal naar een andere locatie,   
we zijn nog in afwachting van de tijdelijke locatie. De verbouwing zal 1,5 tot 2 jaar gaan duren. 
De gemeente heeft akkoord gegeven voor 70m2 extra, ze gaan nu uit van 294 leerlingen in plaats 
van 280. Er is een intentieverklaring getekend tussen het Goudvisje en ATO. 

5. Samenstelling en taakverdeling 
 In deze samenstelling met dezelfde taakverdeling gaan we dit schooljaar verder.  

6. Vaststellen jaarplanning MR 
De jaarplanning is akkoord bevonden.  

7. Goedkeuren SOP 
Dit was al gebeurd. 

8. Jaarplan KC De Hobbit 2021/2022 
We hebben gekozen voor een nieuwe opzet van het jaarplan. Ook de wens van de MR was een 
wat meer overzichtelijk jaarplan. 
Marian heeft de doelstellingen visueel gemaakt op een A4tje. Hier houden we ons aan en andere 
onderwerpen die niet op het lijstje staan schuiven dus op naar  volgend jaar. We hebben een 
kijken genomen in het Onderwijsporfolio hierin wordt het jaarplan verder uitgewerkt. Elke 
ontwikkelgroep levert een ankerplan aan en deze worden  gebundeld in het jaarplan. 

9. Schoolgids 2021/2022 
De schoolgids wordt nu up to date gemaakt, we hebben gekozen voor een schoolgids via P&O 
vensters. Dit betekent ook dat we nu niet helemaal flexibel in het kiezen van de volgorde/ lay-out. 
Na wat tekstuele aanpassingen is de schoolgids nu akkoord bevonden. 

 
10. Update NPO gelden 

Zowel op de onderbouw als bovenbouw hebben we leerkrachtondersteuners en flexleerkrachten 
meer uren in kunnen zetten om kinderen te begeleiden in kleine groepjes. 
Voor groep 7/8 hebben we laptops aangeschaft hierdoor kunnen we kinderen nog meer op hun 
eigen niveau laten werken. 
We zetten extra in op bewegend leren bij rekenen. En we hebben gekozen om de specialisten 
meer vrij te roosteren zodat zij hun expertise kunnen uitbreiden en kunnen delen. 
 

11. Inventariseren eigen ideeën en scholingsbehoefte MR 
Jelmer gaat de MR cursusavond volgen. 



Ouderparticipatie komt terug op de agenda. We willen samen brainstormen over wat we hierin 
kunnen betekenen. 
 

12. Terugkoppeling GMR 
Marianne geeft een korte terugkoppeling van de GMR. Wij gaan bij het team inventariseren hoe zij 
op de hoogte gehouden willen worden rondom de GMR. 
Marianne geeft aan dat er is besloten dat het bestemmingsreserve per school nu ondergebracht 
gaat worden bij het bestuur. Wat betekent dat we niet vrij zijn in het besteden hiervan, we zullen 
in de toekomst een aanvraag moeten indienen als we iets willen opnemen. 
 

13. Rondvraag en acties voor volgende vergadering 
-Uitzoeken in de statuten hoeveelheid MR leden. 
-Uitnodigen OC bij volgende vergadering> Caroline 

 


