
 

                              
 

Notulen MR 

Maandag 17 mei 2021   20.00-21.30 uur via Teams 
 
Deelnemers: Inez, Klaas, Martin, Bram, Margriet, Baukje, Yolanda 
  
 
Welkom  
  
 
Notulen 15-03-2021: Zijn goedgekeurd. Nog een opmerking n.a.v. vraag over de 
groepsgrootte, het leerlingaantal is op andere scholen ook van invloed op de grootte van de 
groepen. 
 
 
Actielijst en besluitenlijst doornemen      

 

AGENDAPUNT 1: taakbeleid  
 
Personeel is via de mail bevraagd en kiest voor overlegmodel  
 
AGENDAPUNT 2: Concept schoolgids  
DDV past de schoolgids nog aan. 
Voorstel Inez: Graag ook een nieuwe opzet voor een schoolgids die aantrekkelijker is voor 
ouders om te lezen. 
 
 
AGENDAPUNT 3: Aftreden leden MR en GMR  
Volgens de lijst eindigt de MR periode voor  Bram per 01-09-2021; op de eerste oproep is 1 
reactie geweest. Deze persoon heeft zich weer teruggetrokken ivm nieuwe baan. Op de 
tweede oproep is ook 1 reactie gekomen; Diana Hupperts Baukje neemt contact op met deze 
ouder. 
Yolanda blijft per 01-09-2021  voor een nieuwe termijn. 
  
Op de oproep voor de GMR is ook 1 reactie gekomen; Lammert vd Pol van De Rietvink  Dit 
komt eerst in de GMR en zal dan weer terugkomen in de MR. 
 
AGENDAPUNT 4: Voorstel vakantieregeling en studiedagen  
Dit is in maart op de agenda geweest. N.a.v. vraag van Martin is tijdens klankbordoverleg 
gevraagd of de vakantie week in juni fijn is of liever een andere week. Tijdens dit overleg 
kwam naar voren dat juni een fijne week is. Er zijn geen reacties nadien gekomen.  
Personeel is via de mail bevraagd.  
De studiedagen/uren voor de leerkrachten worden besproken in het taakbeleidgesprek. 
 



AGENDAPUNT 5: Wijziging schooltijden groep 1 en opstarten peuterplusgroep DDV  
Dit punt is in maart op agenda gekomen. MR heeft Inez gevraagd om (nieuwe) ouders te 
peilen. 
Het Berebootje stopt met ingang van het nieuwe schooljaar. 
Er wordt dan op DDV een peuterplusgroep opgestart op woensdagochtend en 
vrijdagmiddag. 
Deze groep wordt onderdeel van PCPO. De voorbereidingen zijn aan de gang. Onder 
andere de wet en regelgeving, er komt een pedagogisch plan en er moeten kinderen 
aangemeld worden. 
De schooltijden van groep 1 kunnen komend schooljaar gewijzigd worden. Inez informeert 
tijdig over de nieuwe schooltijden voor de betreffende ouders. Groep 1 is dan op 
woensdagochtend vrij i.p.v. vrijdagochtend. 
 
AGENDAPUNT 6: invulling formatie  
We hebben het formatieplan voor beide scholen besproken. Er komen LIO ers en 
zijinstromers bij op beide scholen. Er zijn wat wisselingen van leerkrachten in groepen 
 
IB: Er komt een expertiseteam op beide scholen. 
Sport DDV: Er komt nog een oplossing voor de gymlessen van de middenbouw. 
 
AGENDAPUNT 7: Nationaal Programma Onderwijs  
In dit programma staat dat alle scholen een analyse moeten maken van de ontwikkeling van 
de leerlingen tijdens de coronaperiode. Die analyse moet uitgewerkt worden in een 
schoolprogramma. In dat schoolprogramma nemen scholen interventies op die zij gaan 
gebruiken om de ontwikkeling te stimuleren. Daarbij moeten zij gebruik maken van de 
interventies die door het ministerie in een menukaart zijn 
opgenomen: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen  
  
Het schoolteam is tijdens de studiedag al gevraagd om na te denken over eventuele 
interventies. Het team en de MR moeten nauw betrokken worden bij de keuze.  
 
De menukaart met keuzes is heel specifiek. 
Er komt  nog een enquête voor de ouders. We hanteren daarbij een voorselectie met 
ongeveer 6 vragen uit de menukaart. De MR krijgt de enquête te zien voordat hij eruit gaat. 
 
 
Nieuws vanuit de GMR  
*De GMR heeft een lidmaatschap CNV om te kunnen consulteren. Hier wordt bijvoorbeeld 
ieder jaar een cursus van betaald voor de belangstellenden van de GMR en MR. Er is 
eventueel mogelijkheid om een pakket van 10 uur aan te schaffen voor MR voor advies op 
afstand aan een vast contactpersoon. Dit kost 930 euro per jaar. Alle MR’en worden 
bevraagd of zij dit willen, dan kan dit collectief gedaan worden. Dan moet dit natuurlijk ook 
echt gebruikt worden. 
De MR van DR en DDV heeft hier nog nooit behoefte aan gehad. 
 
*Bestedingsplan overschot publieke reserve; dit plan is ook in MR besproken en is voor de 
meivakantie in RvT besproken. Hierna komt het weer terug in de GMR. Leerkrachten zijn per 
mail bevraagd om ideeën te geven. Deze zijn verzameld en naar bestuurder gemaild.  
 
Een blijvend punt is de klimaatbeheersing. Het gebouw is niet van PCPO maar van 
Breedsaam. Het blijft niet duidelijk waarom er geen airco’s aangeschaft kunnen worden. 
Inez: kunnen we dan geen mobiele airco’s nemen? Baukje neemt dit mee naar de GMR. 
 
In hoeverre mogen clusterdirecteuren zelf beslissingen maken over investeringen? 
Inez probeert hierover duidelijkheid te krijgen. 



 
 
 Afsluiting (rondvraag)  
 De uitslag van scholen met succes komt op de MR vergadering van juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


