
 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 20 april 2022 

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 9 maart 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 

• Formatie: er zijn komend schooljaar minder ambulante uren, mede omdat er komend 
schooljaar minder NPO gelden beschikbaar zijn dan dit jaar. 

• Verzoek van Fontys om een opleidingsschool te worden voor de combi-opleiding 
PABO - ALO. Jelmer kan deze stagiaire(s) begeleiden. 

• Verkeerscommissie: er wordt een nieuw aanspreekpunt gezocht binnen het team na 
het vertrek van Karin en voor volgend schooljaar een nieuwe verkeerscoördinator. 

• Kwaliteitszorg: ATO gaat werken met ‘Mijn Schoolplan’, het nieuwe schoolplan 2023-
2027 wordt in dat format geschreven. En ook de RI & E wordt daarin geschreven. 

• Volgend schooljaar wordt gestart met burgerschapsonderwijs. Janneke zit in het 
expertteam van ATO. 

• De gemeente Den Bosch streeft naar inclusief onderwijs, zodat kinderen met een 
beperking in de buurt naar school kunnen met kinderen zonder beperking. 

• Concept communicatieplan is in de maak. Na het Merlijn Café en input vanuit de MR 
zal het definitief vastgesteld worden. 

• NPO gelden: de uitgaven verlopen volgens plan en mogen langer uitgegeven worden. 
Komend schooljaar zitten de NPO gelden in de formatie. 

• TSO: Nisha stopt volgend schooljaar als TSO coördinator en er zijn te weinig TSO 
krachten (mede door corona zijn er krachten gestopt), waardoor het onrustiger is op 
het plein. De MR vindt dit zorgelijk. Op dit moment wordt aan de stagiaires gevraagd 
om te helpen bij de TSO. Er wordt gezocht naar een nieuwe coördinator en TSO 
krachten. Als er geen nieuwe krachten gevonden worden, moet er mogelijk 
nagedacht worden over het invoeren van een continurooster. De MR wil de mening 
hierover binnen het team graag peilen en wat zijn de voor-/nadelen hiervan. 

• Gebouwbeheer: de herinrichting van de lokalen in aanbesteed. Mogelijk is er nog 
budget over voor het werken in de hal en bewegend leren. De werkzaamheden voor 
de verwarming en de ventilatie zijn uitgesteld. Het een en ander is afhankelijk van 
het bouwbesluit en in mei is er bestuurlijk overleg m.b.t. de inzet van de SUVIS 
regeling. SBK geeft advies. 



 

 

• De audit van de NMV was positief, over 4 jaar is de volgende audit. 
 

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

De OR wil de ouderbijdrage verhogen, graag krijgt de MR een onderbouwing voor ze de 

ouderbijdrage vaststellen. Aangezien de TSO begroting nog niet klaar is kan de TSO bijdrage 

nog niet vastgesteld worden. Dit punt komt de volgende vergadering opnieuw op de agenda. 

6. Werkverdelingsplan (formatie) 
Het formatieplan, zover bekend, ziet er goed uit. Fijn dat er 2 nieuwe collega’s gevonden zijn 
en alle teamleden, die uitbreiding willen, dit kunnen krijgen. Hopelijk blijft Jelmer binnen 
Merlijn met een wtf van 0,4. Zijn inzet/taken bekijken als hij niet met gym bezig is. 
 

7. Communicatieplan 
De conceptversie was nog niet af, waardoor het op de agenda van de volgende vergadering 
komt. 
 

8. Mogelijk nieuw leerlingvolgsysteem (ter vervanging van de halfjaarlijkse CITO toetsen) 

De MR heeft een tijdspad implementatie IEP ontvangen. Het is de MR niet duidelijk waar 

toestemming op gegeven moet worden, tijdspad of inhoud. Indien er instemming gegeven 

moet worden op inhoud wil de MR graag meer uitleg/motivatie en dat het team ook 

meegenomen wordt. 

9. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
De uitgaven verlopen volgens plan en mogen langer uitgegeven worden. Komend schooljaar 
zitten de NPO gelden in de formatie. 
 

10. Notulen GMR 
Er waren geen GMR notulen. 
 

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

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

13. Ingekomen post 
Er was geen ingekomen post. 
 

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

15. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

16. Rondvraag 
De volgende MR vergadering wordt verzet van woensdag 29 juni naar woensdag 6 juli, 
vanwege het bovenbouwkamp. 
 

17. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 6 juli 
2022. 


