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Afwezig Leonie Wesselo 
  

Samenvatting MR-vergadering 9-12-2021 

We hebben een presentatie gehad van IB-er Lotte Meinen over passend onderwijs, zij heeft uitleg 
gegeven over de zorgstructuur van de school. Tijdens deze vergadering is gesproken over de lopende 
projecten binnen school: taalontwikkeling, muzieklessen, thema Natuur en Stichting Leerkracht. Het 
team is hiermee gestart en is benieuwd naar de ontwikkelingen.   
 
De corona maatregelen worden kort besproken en hieruit komen geen bijzonderheden. Er is uitgebreid 
gesproken over de overgang van TSO, VSO en Ouderraadgelden naar OOZ. De MR kan achter de 
trajecten staan die vanuit directie worden uitgevoerd. Er is besloten dat de grootte van de MR met 10 
leden nog passend.  
 
 

MR-overlegvergadering 

0. Opening  

Marco opent de vergadering om 19:35 uur.  

1. Mededelingen 

a) Ingekomen post - Geen.  

b) Team - Geen bijzonderheden 

c) GMR - Notulen binnengekomen. Er is onrust in de GMR, dit behoeft geen actie vanuit 
ons. 

d) Overig - Geen 

 

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

- Notulen van 28-10-2021 is vastgesteld en goedgekeurd door de MR.  
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2. Lopende projecten  

- Talentontwikkeling: Kleuterleerkrachten gaan samen met Doomijn een cursus talentfluisteraar 
volgen voor 0-6 jarigen. Dit gaat in februari van start.  

- Muziekdocent: Evalueren hoe de muzieklessen zijn verlopen. In januari starten andere groepen 
met de muzieklessen.  

- Stichting leerkracht: Er is uitleg gegeven over hoe het concept ‘stichting leerkracht’ werkt voor 
het team. De komende periode gaat het team hier mee van start om het uit te proberen.  

- Thema natuur: We zijn een maand bezig geweest met een schoolbreed thema. Dit past in de lijn 
van onderzoekend en ontdekkend leren. Evaluatie hiervan volgt nog. In april starten met de 
onze 2e themamaand. Thema hiervan is nog onbekend.  

 
Er zijn geen bijzonderheden te melden over bovengenoemde lopende projecten. 
 

- Verkeerssituatie IJsselhof: te kort aan parkeerplekken. Auto's staan op de bushalte plek. 
Daardoor geen zicht op verkeer links. Nu komt er geen actie vanuit de gemeente. Handhaving 
heeft geen prioriteit voor hun. Meningen van ouders over de situatie zijn verdeeld. Voorstel MR 
om de ouder (die dit probleem heeft aangekaart) te vragen om initiatief te nemen in een ouder 
groepje. Leerlingen in zetten met alleen met toestemming van de ouders. Actie Margreet: 

•  3a. Evaluatie coronamaatregelen: 

 
Ouders geven aan niet van andere klassen te willen weten dat er daar besmettingen zijn. Dit blijft school 
wel vermelden in Parro, omdat er broertjes en/of zusjes kunnen zitten in de groep. 
Looppaden zijn duidelijk. 
Mondkapjes gaat goed. 
Groep 8 worden herverdeeld standaard in de klassen.  
School is open om 8:15. dit is een rustigere binnenkomst. 
Testen zijn binnen gekomen vandaag. Ze worden 10-12 uitgedeeld. 
Nog een zending testen komt voor de kerst. 
Twee leerkrachten thuis, corona in het gezin. 
1 klas 3 besmettingen. 
 

3. Signalen van onvrede; terugkoppeling naar MR  

- Het is een duidelijk overzicht van allerlei signalen vanuit ouders. Opvallend is dat er ‘relatief’ 
weinig uitingen van onvrede zijn binnen gekomen bij Margreet.  

4. Update inzet en resultaten extra middelen, werkdrukgelden 

 
-  Geen extra meldingen, opnieuw op de agenda volgende vergadering. 

5. Beleid TSO, VSO, ouderraad oudergelden 

- VSO: Huidige situatie mag juridisch niet. Kinderopvang wordt opgezet. 
1 ouder van VSI wil aansluiten bij Doomijn; Doomijn staat hiervoor open. Traject loopt wel. 
Andere alternatieven zijn er niet. Kosten zijn een stuk duurder. 
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Doomijn stopt met VSO als er minder dan 5 kinderen per dag zijn. Er wordt gewerkt met 
Jaarcontracten voor ouders. 

- TSO; de helft van de vrijwilligers gaan weg; de helft gaat weg. School gaat op zoek naar een 
coördinator Rooster maken. Dan kunnen nieuwe vrijwilligers worden geworven.  
Instemming door MR.   
Woensdag 19 januari 19:30 TSO vergadering met de vrijwilligers. Marco sluit hierbij aan namens 
de MR.  
Daarna moet er ook naar de huidige bijdrage gekeken worden of deze nog toereikend is.  

 

6. RI&E evaluatie en plan 

 
-  Overleg met Annemiek Bakker of document nog up to date is. Actie: plan bespreken volgende 

vergadering. 

7. Professioneel Statuut 

- Verplaatsen naar een latere datum. Nadat de vergaderstructuur is behandeld in Stichting 
Leerkracht.  Afgesproken rond april 2022. 

 

8. Informatie meerjaren-formatieplan bevoegd gezag. 

- Telling komt nog van afgelopen Oktober. Verplaatsen naar volgende vergadering. 
- Actie: Marco zoekt uit geld per leerling. 

 

MR-vergadering 

1. Mededelingen, binnengekomen post  

- Geen  

2. MR jaarverslag 2020/2021 

- Goedgekeurd. Pauline zet dit op Parro en op de site. 

3. MR begroting 2021/2022 

- Pauline heeft een opzet gemaakt. Deze is goedgekeurd 

4. Aantal leden MR 

- Minimaal 3 PMR leden, anders is de PMR kwetsbaar. Liefst 5 leden behouden. 
- 5 OMR leden is prettig voor de werkverdeling. 
- Volgende vergadering definitief beslissen, actie PMR-overleg aantal leden. 

5. Brainstormen over MR jaarplan 

- Hoe communicatie naar ouders vanuit de MR. MR kan in Parro communiceren via PMR lid. 
- Bij denktanks op school aanwezig zijn als MR. Als dit weer kan. 
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- Op dit moment geen belangrijke punten om bijvoorbeeld een Pol te houden onder ouders. 

6. Rondvraag 

- Geen 
 

7. Afsluiting  

- Marco sluit de vergadering om 22:05 uur.  
 

 
 


