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Aanwezig Annemiek Woldendorp (vz) 
Inge Deuling 
Bregje Schouten  
Alice Brinkhuis  
 

Leonie Wesselo 
Johan van Lenthe (not) 
Marco Bleumer 
Marloes Krips 
Judith Schwieters 

Gast Margreet Arendsen 
 

 

Afwezig Janine Timmerman 
 

Samenvatting MR-vergadering 28-01-2021 

In de MR-vergadering is gesproken over de daling van het leerlingen aantal. Margreet heeft hier een 
paar mooie sheets over laten zien. De vraag is nog waar die daling door veroorzaakt is. Hier word nog 
onderzoek naar gedaan. De extra onderwijs assistenten die ingezet zouden worden gaan niet door. Dit 
vanwege de cohorten. De Parro app pilot loopt en er zullen vanuit die app bij de test groep 10 minuten 
gesprekken gevoerd gaan worden. Er komen een vaste klachtenevaluatie momenten op de jaaragenda 
van de MR. Zodat er half jaarlijks goed stil bij gestaan kan worden om klachten te voorkomen en op te 
lossen. De MR gaat informeren bij de GMR naar gelden voor klassegrotes en voor eventuele 
verduurzaming. Er zal ook een extra overleg moment ingepland worden om de PTA (parent teacher 
association) standaard door te spreken met de MR. 
 

MR-overlegvergadering 

1. Opening  

Voorzitter opent de vergadering om 19:30 

2. Mededelingen 

 

a) Ingekomen post - Geen post 

b) Team - Er zijn wat veranderingen in de ICT op komst. Stukken hierover zijn ter inzage 

en op de agenda voor het volgend overleg.  

- Er komt een inspectieonderzoek leerlingen populatie, ter 

kwaliteitsverbetering. 

- Er zijn sneltesten voor leerkrachten en ondersteuners. 

c) GMR - GMR notulen zijn te lezen 
d) Overig - Alice en Judith hebben de mr cursus gevolgd. 

- Pauline gaat waarschijnlijk Leonie vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. 

 

 
  



 

 

-MR-overlegvergadering 28-01-2021 Notulen –  

  

 

Notulen MR 20210128 concept – pagina 2 van 4 

 

3. Notulen en actielijst vorige vergadering  

De notulen worden vastgesteld.  
- De onderwijsassistentes zijn afgezegd vanwege de cohorten. 

4. Schoolontwikkeling & ontwikkeltraject team 

- Aantal leerlingen op de Ikc Ijsselhof daalt. Vanaf 2018 is een sterke daling ingezet. Het is nog 

onduidelijk waar deze daling door veroorzaakt is.  De prognose tot 2035 geeft weer groei aan. 

- Onderzoekend en ontdekkend leren is één van de dingen die in een werkgroep uitgewerkt gaat 

worden. 

- Het project ontwikkelschrift loopt. 

- 21 maart is er een IKC bijeenkomst met Doomijn. Daar wordt o.a. gekeken naar hoe er een nog 

betere samenwerking kan komen binnen de IKC. 

5. Voortgang schoolplan  

Vragen hierover mogen op de mail naar Margreet.  

6. Lopende projecten 

- Er gaan weer een aantal leerkrachten starten met de opleiding talentfluisteraar. 

- Parro: Er zullen tien minuten gesprekken worden gevoerd via Parro. Verder zijn er zichtbare 

verschillende manieren van werken met Parro.  

7. Stavazo coronabeleid 

Het volgend overleg geeft Loes inzicht in de Cito cijfers. Of hier effecten zichtbaar zijn met 

betrekking tot corona.  

8. Klachtenbehandeling 

Een overzicht van de klachten is ter inzage bij de bestanden. Het geeft een goed beeld van wat 

er speelt. 

(Actiepunt) Klachtevaluatiemoment opnemen in de jaarkalender, 2x per jaar, begin schooljaar (als 

terugblik op afgelopen jaar) en halverwege schooljaar.  

9. Formatie 

Volgend schooljaar 11 groepen en hopelijk door werkdrukgelden 12 groepen. Margreet duikt 
nog even in cijfers quua landelijke klassegrotes hoe deze in verhouding staan tot OOZ. 

(Actiepunt) Bregje en Inge gaan mail sturen naar de GMR over de gelden voor school met betrekking tot 
de klassegrotes. 

10. Cito bespreking 

Deze schuift door naar het volgend overleg. 

11. Duurzaamheid 

(Actiepunt) Marloes stuurt mail naar GMR over verduurzaming 
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12. Noodplan lerarentekort. 

De PMR stemt hier mee in 

13. RI&E, WMK 

WMK, er komt een nieuwe enquete rond april. 
 
(Actiepunt) RI&E: Onderzoeken of deze jaarlijks moet en waarom. 
 

14. Professioneel Statuut 

De PMR stemt hier mee in. 

15. Marketing en ouderbetrokkenheid 

De PTA is door iedereen ingevuld en ingeleverd.  
Er komt een aparte avond om deze door te nemen en te bespreken met de hele MR. 

(Actiepunt) Judith stuurt datumprikker rond 

16. Vakantie en margedagen 

MR heeft hier advies over gegeven. Naar de margedag rond de voorjaarsvakantie wordt nog 
gekeken. 

 

MR-vergadering 

17. Mededelingen, binnengekomen post  

Geen mededingen en/of binnengekomen post 

18. MR opleiding/cursus 

Alice en Judith geven aan de training te hebben gevolgd.  

19.  Bezetting MR 2021 – 2022 

Annemiek geeft aan nog wel door te willen maar niet meer als voorzitter. 
Marco zal de sollicitatieprocedure voor de oudergeleding doen. 
Johan geeft aan zich wel weer verkiesbaar te stellen voor nog een periode. 
 
De PMR leden die volgend schooljaar sowieso in de MR zitten gaan zich bezighouden met de 
vacature opvulling voor de PMR. 
 
Er is nog wat onduidelijkheid over of het penningmeesterschap binnen de MR een officiele 
functie is of dit niet gewoon onder school valt. 

20. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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