
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 9 maart 2022 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Bouwe 
Ouderkerken, een ouder die aansluit als toehoorder. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 12 januari 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 
Er waren geen mededelingen vanuit het vooroverleg. 

 
5. Update schoolraad 

De schoolraad komt weer bij elkaar. Ze willen in de groepen de Merlijn placemats en de 
verlengde werktijd evalueren. Er vinden weer rondleidingen door kinderen plaats, er zijn 
diverse duo’s van BB kinderen gevormd. In april en juni sluit er telkens 1 OMR lid aan bij de 
schoolraad. 
 

6. Registratie schoolcontactpersonen (SCP) 
Er waren maar 2 meldingen en deze hadden geen follow up nodig van SCP. 
 

7. Registratie anti pest coördinator (APC) 
Er waren in het najaar 3 meldingen. Er is met deze kinderen gesproken en ouders zijn 
ingelicht (stap 1 van het anti-pestprotocol), daarna is het pesten gestopt. 
 

8. TSO verantwoording 
De TSO verantwoording was akkoord, doordat ouders pas in januari de brief hebben 
ontvangen voor de TSO (– en ouder)bijdrage waren er minder inkomsten, dan uitgaven, dit 
wordt in het 2e halfjaar van het schooljaar rechtgetrokken. 
 

9. Verkiezingen MR 
Doordat er geen aanmeldingen waren voor de MR vinden er geen verkiezingen plaats en 
wordt de voorzitter, die aftredend, maar herkiesbaar was, automatisch herkozen. De 
secretaris was aftredend en niet herkiesbaar, maar er heeft zich een nieuw PMR lid gemeld 
en er wordt bekeken of het binnen het takenpakket past. Het andere PMR lid was aftredend 



 

 

en herkiesbaar en wordt herkozen, omdat er maar 1 nieuwe aanmelding was vanuit het 
personeel. 
 

10. AVG volgen 
Er zijn geen meldingen bekend dat Merlijn zich niet aan de richtlijnen van het AVG houdt. 
 

11. Terugblik Merlijn Café van januari 
Zie de notulen van januari (punt 4 vanuit het vooroverleg). De MR adviseert om de datum 
van het Merlijn Café tijdig en herhaald onder de aandacht te brengen. 
  

12. Communicatie schoolleiding met ouders (0nderdeel van Merlijn Café mei) 
Er wordt veel gebruik gemaakt van Social Schools. De OMR geeft aan dat het soms om veel 
berichten gaat met lange stukken tekst. Misschien is het een idee om een Google Forms aan 
te maken om te inventariseren waar de behoefte van ouders ligt m.b.t. communicatie en ook 
voor nieuwe ideeën voor het Merlijn Café. 

 
13. PO-monitor (POM) 

Zowel de OMR als de PMR misten de optie niet van toepassing. Verder is het fijn om aan het 
einde een vak te hebben voor opmerkingen om iets te kunnen verduidelijken. 
 

14. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
De vorige keer heeft de MR een update ontvangen van de inzet van de NPO gelden (zie punt 
11 notulen januari), het verloopt volgens plan. Scholen krijgen twee jaar langer de tijd om 
het geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs uit te geven. Het laatste schooljaar 
waarin het geld mag worden besteed is nu 2024-2025 geworden. 
 

15. Notulen GMR 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de GMR notulen. 
 

16. Notulen OR 
Er zijn geen vragen over de OR notulen. Na Sinterklaas en kerst is ook carnaval in aangepaste 
vorm gevierd in de groepen met dank aan de OR. De OR is bezig met de organisatie van het 
schoolreisje. Verder zijn er nieuwe wettelijke verplichtingen voor stichtingen (en 
verenigingen), deze moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, 
de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Ook hier is de OR druk mee aan de slag. 
 

17. Vanuit de PMR 
Er is een start gemaakt met het werkverdelingsplan. De opslagfactor gaat van 40% naar 45%. 
De planning van de studiedagen wordt bekeken, deze zijn goed verdeeld over de dagen en 
over het schooljaar, dus akkoord. Het valt de MR op dat er veel uren over zijn voor 
calamiteiten/compensatie t.o.v. voorgaande jaren. De OMR vraagt zich af wat de bedoeling is 
van deze uren, worden deze nog ingezet, dit wordt nagevraagd bij de directeur. 
 

18. Ingekomen post 
Er was geen ingekomen post. 
 

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

20. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 



 

 

21. Rondvraag 
Bouwe geeft aan dat hij vaste toehoorder wil worden bij de MR. Verder zijn er geen vragen. 
 

22. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 20 april 
2022. 


