
                                  

                                                     

NOTULEN   

  

Notulen MedezeggenschapsRaad   
Woensdag 15 maart 2021 20.00-21.00uur via Teams  
  

Deelnemers: Inez, Klaas, Martin, Bram, Margriet, Baukje, Yolanda, Carolien, 
Lennart 
    
Welkom   
   
Notulen 18-11-2020: goedgekeurd. Inez plaatst deze op de website.  
  
Actielijst en besluitenlijst doornemen 
Actielijst en besluitenlijst is aangepast. 
  

Jaarverslag 2019/2020:   
Het jaarverslag is goedgekeurd. Opmerking van Bram is eraan toegevoegd. 
 

Agendapunt 1: Formatieplan 
Formatieplan 2021-2025: Kansen en bedreigingen voor de Dr. De Visserschool/ De 
Rietvink wordt in de vergadering door Inez toegelicht. 
Aandachtspunten: 

- ’t Kofschip gaat sluiten. Inez gaat in gesprek met leerkrachten van deze school 
voor mogelijk het invullen van vacante plekken. 

- Er zijn op dit moment 11 zij-instromers. Hopelijk kunnen we deze toekomstige 
leerkrachten aan onze school/scholen binden. 

- De groepsgrootte van De Visser en Rietvink is gemiddeld 25. Dit is opvallend 
in vergelijking met de andere scholen van PCPO. Inez gaat dit in het 
directeurenoverleg bespreken. 
 

Agendapunt 2: Aftreden leden MR en GMR 
Volgens de lijst eindigt de MR periode voor Bram per 01-09-2021 en Yolanda per 01-
09-2021. Bram stopt met de GMR (na volgende vergadering) vanwege verschil van 
inzicht en maakt zijn eerste termijn vol bij de MR (01-09-2021). 
Wie gaat de taak van Bram binnen de GMR (oudergeleding) overnemen?  
Baukje gaat in de Nieuwsflits (19-03-2021) een oproep plaatsen voor een nieuw 
ouderlid voor de MR. 



Yolanda gaat nadenken over verlenging van haar termijn. 
  

Agendapunt 3: Voorstel vakantieregeling en studiedagen 

Aandachtspunt m.b.t. vakantieregeling en studiedagen: 
- Voorstel om ouders te bevragen over de datum van de extra vakantieweek 

van de Rietvink. Wordt de break in juni als prettig ervaren? Dit is een 
actiepunt voor Petra. 

Na deze vergadering hebben de leerkrachten van MR overleg met overige 
leerkrachten over dit punt. In april komt dit weer terug op de agenda met een 
voorstel van de RV en DDV. Voor 1 mei moet het rooster definitief zijn. 
 

Agendapunt 4: Wijziging schooltijden groep 1 en opstarten 
peuterplusgroep DDV 
Schooltijden:  

Vorig jaar is de vraag neergelegd door de leerkrachten van de onderbouw van 
de Dr De Visserschool om de kinderen van groep 1 woensdag vrij te geven. Een hele 
week naar school is behoorlijk intensief voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar. Ze 
hebben dan een onderbreking van de week.  
Ze gaan dan maandag, dinsdag en donderdag de hele dag naar school en 
vrijdagochtend.  
Inez stuurt een mail naar de desbetreffende ouders en koppelt dit naar de MR terug. 
 
In het schooljaar 2021/2022 willen we in samenwerking met de peuterspeelzaal een 
peuterplusgroep starten. De doelgroep zijn kinderen vanaf 3 jaar die wat extra 
uitdaging nodig hebben en toe zijn aan de basisschool. Mogelijkheden worden 
momenteel verkend om deze peuterplusgroep onder de vlag van het Berebootje te 
draaien of onder de vlag van PCPO. Voorstel is op woensdagochtend en 
vrijdagmiddag. Voordelen van dit plan is een goede voorbereiding en doorstroming 
naar onze school. 
 

Agendapunt 5: Bestedingsplan publieke reserves  

PCPO Midden Brabant heeft een overschot aan publieke middelen. Vanuit OCW is 
aangegeven dat er een bestedingsplan zal moeten worden aangetoond, hoe deze 
middelen ingezet gaan worden. In de GMR is er een bestedingsplan door Arnoud 
voorgelegd. Er zijn geen specifieke kaders als het maar ten goede komt aan het 
onderwijs voor onze leerlingen.  

Voorstel: klimaatbeheersing van schoolgebouwen. In de GMR is dit voorstel 
besproken, maar er is geen duidelijk antwoord op gegeven.  

 

Nieuws vanuit de GMR 

In de GMR is er gesproken over geheimhoudingsplicht betreffende de inhoud van de 

vergadering en wat er ter tafel komt. Geldt dit ook voor de MR leden? Het lijkt ons 



zinvol om aan het begin van het jaar het onderwerp “hoe ga je met elkaar om?” te 

bespreken. 

 

Afsluiting (rondvraag) 

Geen vragen. 

  

ACTIELIJST 2020/2021    

Afspraak: Indien een actie is uitgevoerd wordt deze geheel verwijderd.  Iedere nieuwe 

actie wordt onderaan volledig ingevuld (actie, wie, wanneer)    

NR    DATUM    ACTIE    DOOR    WANNEER    OPMERKING    

1   10-09-

2018    

Jaarplan: op begroting 

zetten schooljaar 

2019/2020 

klimaatbeheersing 

lokalen     

Inez      Voortgang 

delen    

Ieder jaar terug 

op agenda 

zetten    

2  17-06-

2020  

Verbouwing DDV en 

ventilatiekanalen RV en 

DDV  

Inez   Start: 

meivakantie 
 

 Er is wat 

vertraging 

 

  

 

 

 

 

 

    

BESLUITEN 2020/2021  

DATUM    OMSCHRIJVING   OPMERKING:   

09-09-2020  Goedgekeurde MR notulen worden door Inez op 

de schoolsite gezet   

   

 05-10-2020 GMR notulen gaan ook naar de MR leden    



September 

2021 

Zorgplan in september 2021 op de agenda  

15-03-2021 Statuten bekijken of minder MR-vergaderingen 

mogelijk zijn op jaarbasis 

 

 

 


