
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 6 juli 2022 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Voorzitter: Jurek Ceglarek (oudergeleding) 

Aanwezig: Stefan van Delft (oudergeleding), Birgit Vissers en Anita van Alebeek 
(personeelsgeleding), Bouwe Ouderkerken (vaste toehoorder ouders), Hanneke Smits (nieuw PMR 
lid 2022-2023) 

Afwezig: Kavita Sahai (vaste toehoorder ouders) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Hanneke Smits, die 
vanuit de personeelsgeleding Anita gaat vervangen. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 20 april 2022 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 

• Komend schooljaar is er een Merlijn Café op donderdag 26 januari en dinsdag 30 mei. 

• De jaarlijkse informatieavond is op woensdag 14 september. 

• Janneke en Jurek willen een vergadering plannen met de voorzitter van de OR om 
zaken door te spreken n.a.v. de nieuwe wet WBTR (vanaf 1 juli 2021; wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen). 

• Naar aanleiding van het laatste Merlijn Café is besloten om het Merlijn Nieuws 
voortaan op zondagavond te versturen. Ook de MR en OR berichten zullen op 
zondagavond verstuurd worden en er komt een vaste avond met nieuws per bouw. 

• Ouders kunnen komend schooljaar via SoS toestemming geven of hun kind 
herkenbaar op een foto mag op SoS. De MR attendeert erop dat deze berichten dan 
niet zonder meer gepubliceerd kunnen worden op de website. 

• Het maken van het nieuwe communicatieplan is vertraagd, omdat zowel Mirjam als 
Mariska voor langere tijd ziek zijn gemeld, waardoor Janneke andere prioriteiten 
had. 



 

 

• Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. De MR adviseert om aan ouders 
door te geven als er een besmetting in de groep is, waardoor iedereen extra alert is. 
Dit gebeurt ook bij een besmetting met hoofdluis in de groep. Merlijn houdt hierin 
tot nader orde de richtlijnen van het RIVM aan. 

• Er zijn nog geen nieuwe overblijfkrachten gevonden. Het MT bekijkt of de TSO anders 
ingevuld kan worden. Doordat er minder TSO krachten waren is er extra reserve 
ontstaan, deze zal op een goede manier t.b.v. de kinderen ingezet worden. 

• Omdat de vacature niet anders ingevuld kan worden en de LIO stagiair van volgend 
jaar voldoende studiepunten heeft, stemt de MR in met de aanstelling van Bram als 
een van de leerkrachten van BB3. 

• Volgend schooljaar gaat Merlijn werken met 2 nieuwe methodes: Actief leren lezen 
en Staal (voor spelling). 

 
5. Ouderbijdrage en TSO begroting en - bijdrage 2022-2023 vaststellen 

Deze kunnen niet vastgesteld worden, omdat de MR aan de OR een onderbouwing had 

gevraagd voor de verhoging van de ouderbijdrage, maar deze heeft de MR niet ontvangen. 

En de begroting voor de TSO is nog niet gemaakt, omdat de TSO misschien anders ingericht 

gaat worden. Afgelopen schooljaar hebben minder ouders de TSO bijdrage betaald. De MR 

adviseert om komend schooljaar de brief voor de TSO bijdrage begin oktober te versturen. 

 

6. Werkverdelingsplan (formatie) 

De formatie is nagenoeg rond. Er wordt nog gezocht naar 1 leerkracht voor de bovenbouw 
voor 1 dag in de week en naar een vakleerkracht gym voor maandag en donderdag. 
 

7. Instemming IEP (ter vervanging van de halfjaarlijkse CITO toetsen) 

De PMR licht toe waarom Merlijn de halfjaarlijkse CITO toetsen gaat vervangen voor het IEP 

leerlingvolgsysteem, dat rekening houdt met hoofd, hart en handen. De CITO toetsen 

moesten toch vervangen worden en de IEP toetsen bieden meer voordelen, omdat deze 

digitaal gemaakt worden en ze kunnen indien nodig ook voorgelezen worden. De uitslagen 

worden digitaal verwerkt en er worden ook vragen gesteld m.b.t. de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

8. Risico Inventarisatie & Evaluatie (actiepunten volgen) 
Er zijn geen vragen n.a.v. de actiepunten van de RI&E. Indien het document van Zorg van de 
zaak de volgende keer als opstap gebruik wordt is het misschien handig als het aangevuld 
wordt met alle zaken die opgepakt en afgehandeld zijn. De MR vraagt na hoe het zit met de 
punten die ATO breed toegelicht of opgepakt moeten worden, eerst bij Janneke en daarna 
eventueel bij de GMR. 
 

9. Incidentenregistratie 
Er zijn geen vragen m.b.t. de incidentenregistratie. Wellicht is het handig als de dag en het 
tijdstip voortaan op de registratie vermeld wordt, zodat er inzicht  komt wanneer de meeste 
incidenten plaatsvinden. En misschien kan het formulier nog gebruiksvriendelijker worden, 
zodat het, indien nodig, vaker ingevuld gaat worden. 
 

10. Vaststelling schoolgids 2022-2023 
De schoolgids 2022-2023 wordt vastgesteld. De MR heeft wat kleine op-/aanmerkingen en 
vragen, deze worden aan Janneke gesteld, maar geven geen reden om de schoolgids niet 



 

 

vast te stellen. Wanneer ouders de schoolgids printen kunnen ze niets met de linkjes. Goed 
om te vermelden dat er veel gebruik wordt gemaakt van linkjes. 
 

11. Vaststelling TSO brochure 2022-2023 
De TSO brochure 2022-2023 kan nog niet worden vastgesteld, deze moet nog gemaakt 
worden, omdat de TSO mogelijk op een andere manier ingericht wordt, vanwege het tekort 
aan overblijfkrachten. 
 

12. Terugkoppeling POM (Primair Onderwijs Monitor) 
Tijdens de laatste studiedagen is het team o.a. bezig geweest met het vormen van 
actiepunten n.a.v. de POM. Deze actiepunten m.b.t. de kinderen, de ouders en het team 
worden door de PMR toegelicht en zullen te zijner tijd met ouders gedeeld worden. 
 

13. Activiteitenplan MR 2022-2023 concept (o.a. bezetting en vergaderdata) 
Het nieuwe activiteitenplan is voor een deel al aangepast, tijdens de volgende vergadering 
kan het indien nodig bijgesteld en vastgesteld worden. Het activiteitenplan is een 
werkdocument en kan dus in de loop van het schooljaar nog aangepast worden. 
 

14. Terugblik Merlijn Café van 19 mei 
De opkomst was laag, helaas zijn het meestal dezelfde ouders die aanwezig zijn, maar het 
was een constructieve avond. 
 

15. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
De nieuwe methode Staal wordt vanuit de NPO gelden bekostigd. 
 

16. Notulen GMR 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de GMR notulen. Er zijn binnen ATO 
medezeggenschapsraden die meer contact willen met elkaar. De MR van Merlijn gaat 
bekijken of ze dit ook willen. Afgelopen jaar stond een scholing gepland samen met de MR 
van de Ontdekking, deze kon door ziekte van de cursusleider helaas niet doorgaan. 
 

17. Notulen OR 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de OR notulen. 
 

18. Vanuit de PMR 
Er zijn geen mededelingen vanuit de PMR. 
 

19. Ingekomen post 
Er was geen ingekomen post. 
 

20. Eventueel belmoment met Janneke voor vragen (rond 21.45 uur) 
Er zijn geen dringende vragen voor Janneke. 
 

21. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. Jurek gaat de vraag over de begroting opnieuw aan ATO 
stellen. 
 

22. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. Stefan en Anita bedanken de andere leden voor de prettige 
samenwerking en wensen hen veel succes. 
 

23. Sluiting 



 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en Stefan en Anita voor hun inzet voor 
de MR van Merlijn. 
 
 
Agendapunten voor de volgende vergadering(en): 
• Ouderbijdrage en TSO begroting en bijdrage 2022-2023 vaststellen  
• Communicatieplan 
• Vaststelling TSO brochure 2022-2023 
• Activiteitenplan MR 2022-2023 definitief 
 

 
 
Actielijst MR schooljaar 2021-2022 

Nr Actie  Wie Wanneer 

1 Navragen antwoord op vragen over de begroting aan 
stafbureau 

Jurek 6 juli 
2022 

2 Janneke en Jurek vergadering plannen met de voorzitter van 
de OR om zaken door te spreken n.a.v. de nieuwe wet WBTR 

Jurek 6 juli 
2022 

3 Merlijn Nieuws versturen per bouw op vaste avond Janneke 6 juli 
2022 

4 Navragen bij Janneke hoe het zit met de punten die ATO 
breed toegelicht of opgepakt moeten worden i.r.t. de RI&E 

Janneke 6 juli 
2022 

5 Dag en het tijdstip op de Incidentenregistratie vermelden Desbetreffende 
leerkracht 

6 juli 
2022 

6 Delen van acties i.r.t. Primair Onderwijs Monitor met ouders Janneke 6 juli 
2022 

Besluitenlijst MR schooljaar 2021-2022 

Nr Besluit Datum 

1 Vaststelling jaarverslag MR 2020-2021 22 september 2021 

2 Vaststelling ouderbijdrage 2021-2022 22 september 2021 

3 Vaststelling activiteitenplan 2021-2022 22 september 2021 

4 Vaststelling Schoolondersteuningsprofiel SOP 17 november 2021 

5 Vaststelling begroting Merlijn 12 januari 2022 

6 Vaststelling vakantierooster 2022-2023 9 maart 2022 

7 Instemming IEP leerlingvolgsysteem 6 juli 2022 

8 Vaststelling schoolgids 2022-2023 6 juli 2022 

9 Merlijn Café  is op donderdag 26 januari 2023 en dinsdag 30 mei 

2023 

6 juli 2022 

10 De jaarlijkse informatieavond is op woensdag 14 september 

2022. 

6 juli 2022 

11 Merlijn Nieuws wordt voortaan op zondagavond verstuurd 

evenals de MR en OR berichten. 

6 juli 2022 

 


