
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 17 november 2021 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas heeft Dagmar 
aangegeven dat ze geen vaste toehoorder meer kan zijn. Ze wordt hartelijk bedankt voor 
haar inzet voor de MR van Merlijn. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 22 september 2021 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 

 Janneke heeft een goed plan bedacht om de bestemmingsreserves in te zetten, zodat 
ze binnen Merlijn blijven, anders gaan ze per 01-01-2022 naar ATO. 

 Er is helaas nog steeds geen vakleerkracht gym gevonden. Deze NPO gelden worden 
ingezet om workshops te geven (dans en judo) en een deel wordt besteed aan de 
nieuwe schrijfmethode Aan boord. 

 In januari starten alle groepen met een ononderbroken werkperiode van half 9 tot 
half 12 (OB tot half 11). Alle gymlessen verschuiven naar de middag, waardoor 
onbevoegde collega’s samen met een bevoegde collega de gymlessen kunnen 
verzorgen of er eventueel stagiaires van CIOS of ALO ingezet kunnen worden. Het 
eerste Merlijncafé heeft als onderwerp de ononderbroken werktijd. 

 Merlijn zit ‘vol’, er zijn voldoende rondleidingen en aanmeldingen. Ook zijn er veel 
aanmeldingen van zij-instromers. Begin 2022 wordt hiervoor beleid geschreven. 

 Overgang groep 2 naar 3. Tot aan de herfstvakantie is er de speelleerklas, kinderen 
werken dan in de hal of speelzaal net als in de OB. Na de herfstvakantie wordt 
gestart met bewegend leren op taal- en rekengebied. Dit alles zorgt voor een zachte 
landing. 

 De OR is een stichting, dus is het fijner als zij zelf de ouderbijdrage innen. Mocht dit 
niet mogelijk zijn dan wordt de OR in de toekomst een commissie. De kascontrole 
was akkoord, de MR wacht nog op het overzicht. 
 

5. Begroting Merlijn 
Volgende week woensdag is de teamstudiedag, daardoor is de MR vergadering een week 
eerder dan normaal, waardoor de begroting van Merlijn nog niet goedgekeurd is door ATO. 



 

 

De begroting wordt in de volgende vergadering besproken en Janneke zal dan aanwezig zijn 
voor vragen. 
 

6. Schoolondersteuningprofiel SOP vaststellen 
Het Schoolondersteuningsprofiel wordt onder voorbehoud vastgesteld, omdat er nog een 
paar kleine aanpassingen nodig zijn. 
 

7. Jaarplan Merlijn 
Dit jaar is ervoor gekozen om een update te geven van het schoolplan (2019-2023) met 
evaluaties en doelen. Heel veel zaken zijn al aangepakt, de uitwerking van het schoolplan ligt 
goed op schema. 
 

8. Terugblik verkeerswerkgroep 
De MR heeft geen terugblik ontvangen van de verkeerswerkgroep inzake het Brabants 
Verkeersveiligheidslabel. Karin is de contactpersoon vanuit het team, maar haar rol is op dit 
moment nog niet duidelijk, mogelijk volgt er later in het jaar een update. 
 

9. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
Dit is tijdens het vooroverleg kort aan bod gekomen. 
 

10. Gelijke behandeling 
Er wordt kort gesproken over (on)gelijke behandeling, de MR heeft hiervan geen signalen 
opgevangen, dus hier wordt geen actie op ondernomen. 
  

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

12. Notulen OR 
Er zijn geen OR notulen, omdat de vergadering morgenavond is. 
 

13. Vanuit de PMR 
Tijdens de vorige studiedag van 24 september 2021 was er een ARBO voorlichting voor de 
teamleden.  
 

14. Ingekomen post 
Er is een brief van de politieke partij De Bossche Groenen over de aanpak van veilige 
schoolroutes. Er is geen behoefte aan politieke betrokkenheid m.b.t. verkeersveiligheid. 
 

15. Eventueel belmoment Janneke voor vragen 
Er zijn geen vragen aan Janneke, die meteen beantwoord moeten worden. 
 

16. Actielijst 
De actielijst is up-to-date. 
 

17. Rondvraag 
De TSO reserves worden zo spoedig mogelijk voor de kinderen ingezet. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 12 
januari 2022. 


