
 

 

Notulen MR vergadering 19 okt 2021 

Via teams 

Aanwezig: Roel (voorzitter), Peter (secretaris), Thijs, Hanneke, Laura en Marloes 

 

1 Opening en vaststellen agenda. 

2 Verslag 1 juli 2021 

Laura vraagt of er nog iets gedaan is met de demo over de MR academie. Dit is niet het geval. Thijs en Hanneke 

hebben inmiddels de MR cursus gevolgd. We kunnen altijd de site www.infowms.nl raadplegen wanneer we 

dingen willen weten. 

De notulen worden vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.   

   

3 MR zaken 

We vragen ons af of er nog iets teruggekoppeld wordt naar de werkvloer (en ouders) over de misstanden in 

het financiële beleid van kansenkleur. Dit is destijds wel toegezegd en het verbaast ons dat we hier niks meer 

over horen. We besluiten deze vraag bij Karin neer te leggen. 

 

We hebben het over de extra vrije dag voor de kleuters. Hanneke vraagt zich af of deze uren dan ergens 

anders weer worden teruggehaald. Dit is niet het geval. Wanneer er een vrije dag zou komen maken de 

kinderen nog steeds genoeg uren.  

 

4 Mededelingen, rondvraag en ingekomen post. 

-We spreken af dat elk MR-lid een stukje over zichzelf met foto aanlevert bij Peter uiterlijk 5 november. 

 

5 Mededelingen Directie. 

-Karin geeft aan dat de volgende vergadering 17 november is en dat valt al heel snel na deze vergadering. 

Bovendien is er die dag ook een BHV-cursus die een aantal leerkrachten uit de MR volgt. We besluiten de 

vergadering te verplaatsen naar 30 november. 

 

-In antwoord op de bij nummer 3 gestelde vraag over of er nog een verantwoording komt van de Raad van 

Toezicht, directeuren en GMR over de misstanden in het financiële beleid, vertelt Karin dat er een evaluatie is 

gedaan met alle betrokkenen en dat er een brief zou komen naar de werkvloer, maar dat die brief er nog niet 

is.  

 

6  Ter afstemming directie-Mr. 

 

1 Onderwijskundig jaarplan KC Westwijzer én NPO-project   
We stellen vragen over het onderwijskundig jaarplan en het NPO projectplan. 
Peter dacht dat er al een definitieve keus voor een rekenmethode was gevallen. Dit blijkt niet uit het document. 
Tijdens het coördinatoren overleg is besloten om eerst een goede visie neer te zetten en dan pas definitief voor 
een nieuwe rekenmethode te kiezen.         
 
Op blz. 28 staat een overzicht van de meerjarenplanning. Alleen bij 21-22 staat daar NPO ingevuld, maar deze 
gelden zijn voor 2 jaar. Karin zal voor 22-23 vast invullen wat ze al weet, maar aangezien dit nog niet voor alles 
duidelijk is, kan dit nog niet overal.  
 
Peter benoemt dat het veel lijkt en heeft ook het idee dat er nog kruisjes missen vanuit wat hij in het stuk ervoor 
gelezen heeft. Hij kijkt hier nog even naar.  
 
 

http://www.infowms.nl/


 
 
 
 
 
Laura vindt de zin waarin staat dat leerkrachten niet weten wat ze aan het doen zijn onhandig gekozen. Het gaat 
hier meer over dat er afspraken gemaakt zijn, maar dat sommige leerkrachten niet weten wat de visie hierachter 
is en het daarom ook niet (altijd) uitvoeren. Karin past de zin aan.  
 
Tijs leest in het stuk doelen die volgens hem geen doelen zouden moeten zijn maar een vanzelfsprekendheid. Hij 
mist waarom we de dingen doen, zoals we ze doen. Karin beaamt dit en geeft aan dat we nu met visie bezig zijn. 
Ze neemt dit punt mee voor de volgende keer.  
Tijs vraagt om een toelichting bij de begroting van de NPO gelden. Karin geeft hier uitleg over.  
Ook vraagt hij of de uitspraak dat ouders tevreden zijn over het afstandsonderwijs in de coronaperiode gebaseerd 
is op onderzoek. Nee, die is gebaseerd op feedback vanuit de klankwerkgroep en op het feit dat Karin weinig tot 
geen negatieve reacties van ouders heeft ontvangen. Thijs zou graag zien dat het dan niet wordt genoteerd alsof 
het een resultaat uit onderzoek is. Vermeld erbij waarop deze conclusie gestoeld is.  
 
Hanneke wil graag weten hoe het zit met de 2x 10% afroming bij het ww-risico. En hoe zit het als hier geld van 
overblijft. Karin gaat hier navraag naar doen en koppelt dit terug aan de MR.  
Verder vraagt Hanneke naar het stukje over NPO gelden en de instroomgroep. Karin legt uit dat we door de NPO 
gelden hebben kunnen realiseren dat we dit schooljaar met 14 groepen plus een instroomgroep kunnen werken. 
Hierdoor hebben we kleinere groepen kunnen maken en minder nieuwe klassen hoeven samenstellen.  
 
Karin past het onderwijskundig jaarplan aan op de benoemde punten en zal deze dan via de mail naar ons sturen 
waarna we onze instemming kunnen verlenen.  
 
                                                                                                                                       
2  Vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolreisjes   
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 
 
3  Extra vrije dag voor de groepen ½  
Instemming: De Mr stemt in met een extra vrije dag voor de kleuters. We vragen hierbij wel om een goede 
communicatie met ouders. 
  
4 Opbrengstenkatern Speelhoeve 2020-2021 
Peter vraagt wat ‘uitval’ op gele pet inhoudt. Hiermee worden de kinderen bedoeld die bij de leerlingvragenlijst 
zorgelijk scoren bij het onderdeel gele pet. Bij elke kleur pet kan er dus sprake zijn van uitval.  
We maken een compliment over hoe alles is uitgewerkt in het opbrengstenkatern.  
 
Marloes vraagt zich af hoe bewust de leerkrachten zelf zich zijn van dit katern. Er staan dit jaar belangrijke doelen 
per groep in die behaald moeten worden. Maar veel leerkrachten weten dit niet. Karin zorgt dat dit bij de 
leerkrachten onder de aandacht komt als dit stuk gedeeld wordt.  
 
Hanneke vraagt naar de groep die er ‘slecht’ uitkomt. Wordt er gekeken naar oorzaken en wordt hierover met 
ouders gecommuniceerd? We nemen ouders zoveel mogelijk mee, maar het ligt er ook aan wat er speelt. 
Sommige ouders schrikken hiervan. Sowieso is er alleen communicatie met de ouders van de groep die het 
betreft.  
 
Roel vraagt om overal te vermelden om welk jaartal het gaat. Anders kan het verwarrend zijn. En wat ons betreft 
mag dat lekker kort. 20/21 in plaats van 2020-2021.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5 Inzetten van medewerkers, die op NPO-activiteiten   
Advies: NPO-ers mogen ingezet worden voor de groepen bij ziekte, echter moet daar wel een maximum aan 
zitten. Het kan niet zo zijn dat een NPO-er elke week voor de groep staat omdat er geen vervanging is. De NPO 
gelden zijn er niet voor niets.  
In overleg met Marloes op 20 okt heeft Karin bedacht dit voorstel op dinsdag na de herfstvakantie met de 
teamleden te bespreken die vrijdag niet bij de vergadering waren. Daarna komt er een brief naar ouders. 
 
Leerkrachten zorgen dat er spullen klaargezet worden online, voor als er iemand uitvalt.  

          
 

7 Informatievoorziening        

- nieuwsbrief ouders  Parro  Roel 

- teaminfo Peter 

- Thijs gaat contact opnemen met Desireé over het versturen van de nieuwsbrief. 

 

Actiepunten: 

-Uiterlijk 5 november inleveren stukje voor de nieuwsbrief. Alle MR leden. 

-Karin doet navraag over de gelden van de 10% afroming. 

-Karin past het onderwijskundig jaarplan aan op de beschreven punten en mailt dit dan naar ons ter    

instemming.  

- Er komt een brief met heldere uitleg over de vrije dag van de kleuters. 

- Bij het opbrengstenkatern worden de doelen bij de leerkracht onder de aandacht gebracht.  

 

 

Vergdata MR 2021-2022 Notulen (Het is me even niet meer duidelijk wat nu de volgorde van de 
notulen is) 
  
di 30-11-2021    
di 14-12-21?  
wo 23-2-2022    
wo 20-4-2022    
di 28-6-2022    
 
*reservedata MR: 26-1-2022 , en 22-3-2022  

 

 

 


