
 
 

Notulen MR vergadering 

Donderdag 25 november 2021 

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur 

 

 
Aanwezig : Ankie, Roos, Venhar, Rosalie, Josine, Jeroen. Maarten een gedeelte van de vergadering aanwezig.  
Afwezig :  
Voorzitter : Jeroen 
Notulist : Josine  
 

Punt Onderwerp Stukken Besluit (gevraagd) 

1.  Opening 

 

  

2.  Notulen vorige vergadering 

Actiepunten uit voorgaande vergaderingen 

Vastgesteld: worden naar Marianne gemaild. 

 

 Notulen  

3.  Inbreng directie (Aanwezig Maarten) 

Corona: Vooruitlopend op de persconferentie gaan 

spullen vast morgen mee met de kinderen. Eventueel 

thuisonderwijs start pas op dinsdag. Maarten heeft 

eerder een filmpje ook naar ouders gestuurd om ouders 

te informeren en persoonlijk zichtbaar te zijn.  

Lerarentekort: leraren tot nu toe vervangen. Plannen en 

ambulante tijd blijven liggen. Mensen werken extra. 

Team gaat er 100 % voor. Sfeer goed van het team, wel 

vermoeidheid, moedeloosheid. Roos vult aan: je merkt 

ook de zorgen bij de kinderen, ook toen onze klas in 

quarantaine zat (half online / fysiek les. Jeroen geeft aan 

dat er ook gekeken wordt door ouders wat zij eventueel 

kunnen betekenen. Maarten heeft ook in het 

ouderpanel dingen besproken. Fijn om te weten dat 

ouders mee willen denken. 

NPO plan: we voeren het zo goed mogelijk uit, het wordt 

door vervanging niet geheel uitgevoerd. We leven per 

dag op dit moment. 

Schoolrooster: voorlichting gehad team door Pentha 

Rho. Enquête is naar het team geweest en dit is 

besproken. Het team staat open voor nieuwe rooster, 

mits de pauzes goed geregeld zijn. Het team sluit een 

ander rooster dus niet uit. Werkgroep team kijkt mee, 

maken nu een concreet plan: scenario’s worden aan 
team voorgelegd. Pauzes blijven wel ingewikkeld. We 

kijken wanneer we ouders erbij betrekken. Maart/ april 

maakt de school een definitieve beslissing.  

Venhar: wanneer worden ouders echt betrokken? 

Maarten: wanneer we concrete voorbeelden hebben en 

wat de consequenties kunnen zijn. Zoekende wat de 

juiste weg is. Proces loopt nog, dit proces wordt via het 

Wolderweetje gecommuniceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderpanel: zie hierboven en verslag 

 

Peuters in school Stichting contact opgenomen over 

opvang peuters. Besproken wat de mogelijkheden zijn : 

max 8 peuters maandag- en woensdagochtend. Zij 

kunnen 1 ½ jaar gebruik maken van de ruimte van de 

BSO. Komen tegemoet aan de hulpvraag, IKC verkennen 

eventueel, kinderen/gezinnen binden. 1 feb 2022 start 

dit. Er ligt een samenwerkingsovereenkomst. Goed om 

in de gaten te houden welke afspraken er bijvoorbeeld 

zijn met halen/brengen, etc.  

Basis op orde: studiedag ook besproken “hoe zit je er nu 

bij?”: dit was heel verschillend. Goed voor 
bewustwording. Ook uitspreken van verwachtingen; 

misschien ook naar ouders.  

 

Overige mededelingen 

Met Mt wordt alvast het komende schooljaar besproken. 

Schooljaar 2022-2023 zitten we bijna “vol”. In hoeverre 
zouden we in januari/februari 2023 een instroomgroep 

kunnen opstarten? Maarten denkt wel dat we deze 

vacature t.z.t kunnen vervullen.  

Sko : Maarten merkt onrust bij directeuren. Stafbureau 

en bestuur zijn veelal vervangen. Er zijn veel interim-

mensen. Er is verandering gaande en dit zorgt ook voor 

weerstand bij directeuren. Communicatie moet ook 

weer verbeterd worden. Er zijn ook directeuren gestopt. 

Sko probeert alles wel weer op de rit te krijgen. Maarten 

heeft uitgesproken dat hij voor KBS Wolderweide gaat 

en daarna (op dit moment) pas denkt aan SKO. Lokaal 

beraad belangrijker op dit moment; hierin goed overleg. 

Het is ook een gevoelskwestie.  

Signaal komt ook vanuit de GMR : MR moet hierin ook 

alert zijn bij de GMR.  

 

Bijlage verslag 

ouderpanel 

4.  Binnengekomen : 

- Nieuwsbrief inspectie 

- Q&A's covid-19 funderend onderwijs (versie 

13 november) 

- Jaarverslag en uitslag verkiezingen GMR 

 

 

Bijlage nieuwsbrief 

Bijlage Covid-19 

 

Bijlage GMR 

 

5. 

 
 Jaarverslag 2020-2021  

Dank Venhar voor het maken. Goed leesbaar, geen 

aanvullingen. Jaarverslag wordt gepubliceerd op de 

website.   

 

 

Bijlage jaarverslag Goedkeuring jaarverslag 

ter publicatie : bij deze 

goedgekeurd. 

6. Jaarplan zorg 

Volgende vergadering te agenderen. Venhar geeft aan 

dat er een aantal ouders zijn die vinden dat er te snel 

naar SO wordt verwezen bijvoorbeeld. IB-ers bij een 

volgende vergadering bijvoorbeeld uitnodigen voor 

toelichting. Dialoog met de school over welke zorg er 

wordt geboden. Rosalie geeft aan dat wij als MR hierin 

geen oordeel geven; we hebben ook geen zicht op de 

Bijlage jaarplan zorg  



cijfers, afweging. Het kan ook juist goed zijn voor het 

kind om naar het SO te gaan. We kunnen ons wel laten 

informeren als MR over het schoolontwikkelingsplan; 

hoe is dit bijvoorbeeld tot stand gekomen. Koppelen dus 

aan het schoolontwikkelingsplan, IB uitnodigen en 

vergadering met gehele MR. 

7. Jaarplan 2021-2022 

Prima, wordt gepubliceerd. 

Bijlage jaarplan  Goedkeuring jaarplan ter 

publicatie: goedgekeurd 

8.  Uit de GMR 

Roos is bij de jaarvergadering geweest. Positief verrast 

over de inhoud en interactie. Roos vond het leuk om 

collega’s vanuit SKO te spreken, ook verbaasd over 
werkomstandigheden en problematiek van collega’s uit 

bijvoorbeeld Lelystad. Gesproken over hoe we hierin wat 

kunnen betekenen stichting breed. Hier komt een stukje 

solidariteit bij kijken. Bijvoorbeeld toch wisselen/ inzet 

van leerkrachten voor extra ondersteuning. Goed ook 

om vanuit SKO te horen wat er allemaal gaande is. 

Venhar vult aan dat binnen PO-raad ook wordt 

gesproken over de hoge nood/ problematiek in bepaalde 

steden.  

 

  

9. Vacature 

Nog geen reactie gehad op vacature. Voorstel om dit via 

parro nogmaals te communiceren. Maarten zet het in de 

parro.  

 Wat zijn de volgende 

stappen (Parro?) 

10. Jaarverslag ondersteuningsplanraad 

Verslag heel procesmatig. Rare verhouding van ouders 

en leerkrachten. Verslag is ter kennisgeving. 

 

Bijlage   

11. Rondvraag 

Rosalie: Voor Jeroen belangrijk dat Maarten ons op de 

hoogte houdt wat betreft eventuele schoolsluiting, etc. 

Venhar: tijdslijn vacature MR? Datum staat al in het 

Wolderweetje.: 30 november. Parro kan er morgen uit. 

Ouder geleding MR gaat wat doen aan werving in 

bijvoorbeeld app-groepen. MR-vergadering is in februari, 

dit is dan de laatste vergadering van Rosalie.  

  

    

 


