
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 28 april 2021 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt online vergaderd 
vanwege de maatregelen rondom Covid-19. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 10 maart 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 vacature voor een nieuwe leerkracht (0,6-0,8 wtf) kon niet via interne mobiliteit 
ingevuld worden, deze is inmiddels extern uitgezet. 

 Merlijn wordt definitief een opleidingsschool voor PABO studenten. 

 De schoolgids wordt voor de zomervakantie vernieuwd. 

 De kinderen van de schoolraad zijn dit jaar minder bij elkaar gekomen, dus zij mogen 
nog 1 jaar in de schoolraad blijven. De volgende schoolraad is 30 juni, buiten of 
online. 

 Janneke is bezig met het schrijven van het nieuwe veiligheidsplan. 

 Claire is bezig met de actiepunten vanuit RI&E. 

 Judith vervangt volgend schooljaar Birgit in de MR. 

 De KvK inschrijving van de OR is nog steeds niet aangepast, mocht dit half mei nog 
niet gebeurd zijn, dan plannen Janneke en Jurek een vergadering met de voorzitter 
van de OR. 

 
5. Ouderbijdrage en TSO bijdrage vaststellen 

De TSO bijdrage wordt vastgesteld. De bijdrage blijft € 87,50. Vanaf volgend schooljaar wil de 
OMR eerst de begroting van de TSO zien, voordat zij de bijdrage vaststellen. 
De ouderbijdrage wordt nog niet vastgesteld, de OMR wil eerst een overzicht zien van de te 
verwachten uitgaven. Jurek neemt hierover contact op met de OR. 
 

6. Nationaal Programma Onderwijs 
Janneke is hier samen met een aantal andere ATO directeuren druk mee bezig. Er is weinig 
richting vanuit de overheid en ATO. Het tijdspad is erg kort, maar inmiddels bijgesteld. 



 

 

 
7. Werkverdelingsplan (ter info voor OMR) 

Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs is dit nog niet af, omdat dit programma ook 
invloed heeft op het werkverdelingsplan. 
 

8. Input vanuit of vragen aan de MR klankbordgroep 
Er is een klankbordgroep bijeenkomst geweest naar aanleiding van de portfoliomappen. Het 
verslag van deze bijeenkomst is gedeeld met Janneke. Binnenkort is er binnen school een 
evaluatie naar aanleiding van de portfoliomappen en de ouderkindgesprekken. In de 
volgende bouwavond volgt er meer uitleg voor ouders en ook zullen er korte 
instructiefilmpjes komen met uitleg. 
  

9. Notulen GMR 
De GMR heeft vergaderd over een andere invulling van de GMR. De GMR leden konden 
kiezen uit 3 opties. Waarschijnlijk wordt het een combinatie van optie 2 en 3 
(vertegenwoordiging vanuit de wijk/vrij solliciteren), waardoor niet meer elke school 
vertegenwoordigd zal zijn in de GMR. Er wordt binnen de GMR gewerkt met een werkgroep, 
deze wordt begeleid door Henk Nieborg. 
 

10. Notulen OR 
Jurek gaat in gesprek met de OR over de ouderbijdrage, de KvK inschrijving en het statuut 
van de OR. 
 

11. Vanuit de PMR 
Judith gaat Birgit komend schooljaar vervangen in de MR, daardoor zal de MR volgend 
schooljaar gaan vergaderen op donderdagavond, er wordt rekening gehouden met het 
vergaderschema van Stefan. 
 

12. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 

13. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

14. Rondvraag 
Fijn als er een tijdspad komt met betrekking tot de RI&E, zodat de MR weet wanneer 
bepaalde actiepunten aangepakt worden. 
Als school actief probeert het reeds betaalde geld voor het kampadres terug te vragen, dan 
gaat de OMR bekijken hoeveel vanuit de TSO reserve ingezet kan worden voor het BB kamp. 
Tip voor betaling kampgeld: Tikkie betaalverzoek QR code. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 7 juli 
2021. 


