
 
 

Notulen MR vergadering 

Maandag 11 oktober 2021 

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 

 

 
Aanwezig : Maarten, Ankie, Josine, Jeroen 
Afwezig : Roos. (Venhar later) 
Voorzitter : Jeroen 
Notulist : Josine  
 

Punt Onderwerp Stukken Besluit (gevraagd) 

1.  Opening 

 

  

2.  Notulen vorige vergadering 

Actiepunten uit voorgaande vergaderingen 

 

B1 Notulen  

3.  Inbreng directie (Aanwezig Maarten) 

• Invulling/ bestedingsplan NPO gelden:  

hoe zetten wij dit in? Dit staat in het plan 

(personeel, professionalisering, etc). Het 

plan gaat nog aangevuld worden: het is een 

levend document. Heidi Hoeve (extern RT) 

blijft inmiddels hele schooljaar. Hoe in te 

zetten: inhoudelijk in overleg met IB. 

Nadeel: plannen zijn gemaakt, maar soms is 

er wel uitval/worden plannen gewijzigd. 

Denk bijvoorbeeld aan ziekte leerkracht: 

prioriteit ligt aan leerkracht voor de klas. 

(vervanging) Houd in de gaten waar welk 

geld voor gebruikt wordt of wat er dus nog 

blijf liggen. SKO roomt wat van dit geld af: 

hoe zit dit? SKO maakt een risicoanalyse, 

inventariseert op dit moment de plannen. 

Belangrijk om naar ouders te blijven 

communiceren (via bijvoorbeeld MR-

notulen) dat soms NPO-gelden niet door 

kunnen gaan door bijv. ziekte. 

 

• Inzet werkdrukgelden 

 

• Bestedingsplan professionalisering en na-

scholing: Team heeft observaties gehad van 

“de Basis op orde”: hiervan wordt een 

matrix gemaakt. N.a.v. wat besproken 

wordt, worden verwachtingen naar het 

team uitgesproken. Inspectie komt ook dit 

jaar: dit houdt ook ons ook scherp. 

Belangrijk hierbij is dat school kan 

verantwoorden wat er nog moet gebeuren/ 

 

B2  middelen en 

bestedingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 werkdrukgelden 

 

B4 bestedingsplan 

nascholing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord op inzet/besteding 

NPO gelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord op plan werkgelden 

 

Akkoord op bestedingsplan 



waar we als school zijnde mee aan de gang 

gaan.  

 

• Schoolrooster 

        Woensdag 13 oktober voorlichting voor het   

        team door Pentha Roo. Houd in het   

        achterhoofd hoe de uren zijn, bijvoorbeeld voor  

        inzet studiedagen (welk effect). Eerst enquête  

        naar leerkrachten, dan naar ouders. Advies  

        vanuit MR: Ouders wel het gevoel blijven geven  

       dat er ook naar hun geluisterd wordt: dus  

       sowieso ook een enquête naar ouders. Dit  

       schooljaar volgt nog een beslissing.  

 

 

• Inspectiebezoek basis op orde 

besproken 

 

• Begroting 

             Deze week wordt dit besproken met SKO.    

             Alles is in het programma Tobias weggezet.   

            SKO heeft wel benoemd dat we wel ruim   

             zitten met de FT. 

 

• Venhar: Squid-games (serie): veel ouders 

maken zich hier ongerust over, kinderen 

worden hier nieuwsgierig naar. Wordt dit 

nagespeeld op het schoolplein, bij overblijf? 

Goed dat leerkrachten dit weten: melden 

aan het team.  

 

 

 

 

Toestemming MR 

nodig 

4.  Binnengekomen : 

- Uitnodiging jaarvergadering GMR:  

niet aantrekkelijk om daaraan deel te 

nemen: hoe zouden ze dit aantrekkelijker 

kunnen maken? Bijvoorbeeld door hogere 

vergoeding. We houden de verslagen en het 

nieuws wel goed in de gaten. 

- Samenstelling GMR 

 

 

B uitnodiging GMR 

 

 

 

 

 

B mail GMR 

 

5. 

 
 Jaarverslag 2020-2021 

Venhar maakt dit en mailt het een week voor de 

volgende vergadering 

 Venhar, 25 november 

(volgende vergadering) 

6. Jaarplan zorg 

Sop: voor een volgende vergadering op de agenda. 

IB kan hierbij eventueel aansluiten om inhoudelijk 

hierop in te gaan 

  

7. Jaarplan 2021-2022 

We nemen het concept samen door.  

- Vergaderdata in het Wolderweetje zetten. 

-  Bij ouderpanel moet er roulerend iemand 

vanuit de MR zitten. Dit zorgt ook voor 

verbinding. 

 Jeroen 

 

 

 

 

 

 

 



- Speerpunten worden benoemd: naast wat 

genoemd is valt te denken aan “de Basis op 
orde” en de inspectie.  

- Bijpunt : notulen op de website (na 

goedkeuring) en een algemeen stukje in het 

Wolderweetje.  

- Cursus om naar de MR-cursus te gaan. Dit is 

mogelijk voor wie wil. 

- Activiteitenplan: dit bespreken wij. In 

november de begroting weer op de agenda.  

 

Jeroen (Wolderweetje) 

 

 

 

 

8.  Uit de GMR 

Loes zit namens de Wolderweide in de GMR. 

 

  

9.  Rondvraag 

Jeroen: we hebben 2 nieuwe MR-leden vanuit de 

oudergeleding nodig. Voorstel:  

Vacatures moeten er z.s.m. uit. Dit moeten we goed 

plannen. Via Googleforms laten stemmen. (Roos 

heeft dit vorige keer geregeld, dit keer weer 

oppakken?) Rosalie en Venhar pakken het rooster 

van aftreden samen op. (laatste vergadering Rosalie 

zou dan 25 november zijn) 

  

Roos? 

    

 


