
 

Notulen MR vergadering 

Datum bespreking: 03-11-2020   

Plaats bespreking: Online bespreking via MS 
Teams. 

Opgesteld door: Sven van Roij 

Aanwezig: Herman, Fieke, Lara, Wendy, Ilse 
Karin, en Sven 

Afwezig: Amy (verlof) 

  

Punt.:  verslag:  actie:  

1. Opening 19.00u    

2. Actiepunten uit de vorige notulen: 
Tjitske informeren over gelden vanuit OR voor oude groep 8 
Scholingsbehoefte MR leden 

• Fieke koppelt de mogelijkheden terug naar Herman. Wat kan vanuit 
PCPO? 

Digitaal contactmoment inroosteren bij scholensluiting. Informeren werkgroep. 
• Sven koppelt dit nogmaals terug in de werkgroep. 

Arnoud uitnodigen voor MR vergadering 3 november 

• We plannen een datum dat Arnoud aansluit bij de vergadering. 
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3. GMR 
Geen bijzonderheden n.a.v. de laatste notulen. 

 

4. Jaarplan 2019-2020 evalueren. 
Een evaluatie is doorgestuurd door Herman. Eventuele inzage is mogelijk. 

 

5. Toelichting van het nieuwe jaarplan 2020-2021. 
Herman geeft aan dat de beschreven stappen niet allen in één jaar gezet moeten 
worden. Meerdere plannen worden uitgespreid over 4 jaar. 

 
Lara vult aan dat we – wegens COVID-19 – blij moeten zijn als het reguliere 
onderwijs doorgang kan vinden. Veel plannen gaan dit jaar mogelijk ‘on-hold’. 

 
De Linus-groep staat niet apart beschreven. Het curriculum van de Linus-groep 
wordt wel verder uitgebreid (bv. andere groep extra opstarten). Aanmeldingen 
komen langzaam op gang: wegens COVID-19 hebben psychologische onderzoeken 
bij externe bureaus tijdelijk stilgelegen. 

 

6. IOT 
Hoe loopt het bij het intern ondersteuningsteam dit jaar? 
Geen bijzonderheden betreffende het I.O.T. 

 

7. Groep overstijgend werken. 
Hoe verloopt dit nu, welke veranderingen zijn er sinds dit jaar gekomen? 
Het doel was kindgericht werken. Het groep overstijgend werken paste niet goed 
bij het team. Het team het MT zijn met een extra externe bezig om te kijken hoe 

 



 we beter richting kunnen geven aan deze ontwikkeling. Op 23 november staat een 
studiedag gepland met dit onderwerp. Meer informatie volgt daarna. 

 

8. Bewegend leren 
Wat is de status, is de werkgroep nog bijeenkomen? 
De werkgroep bestaat uit Karin, Amy, Marloes, Wivineke en Patricia (vanuit 
Human Kind). Op 7 december komt de werkgroep samen. Meer informatie 
volgt 
daarna. 

 

9. Werkgroep schoolreis: kosten ouderbijdrage 
In overleg met Herman is dit punt komen te vervallen. 

 

10 Notulen MR online 
De MR notulen komen online op de website. 

- Hoe lang willen we deze online hebben (voorstel: lopende schooljaar) 
We willen de notulen twee jaar online hebben staan. Sven informeert 
Cheryl hierover. 

- Willen we deze ook in de app hebben, i.v.m. toegankelijkheid ouders? 

 
Wetgeving schrijft: In artikel 7 lid 1 van de Wet medezeggenschap op scholen 
(Wms) is opgenomen dat de medezeggenschapsraad naar vermogen openheid en 
onderling overleg in de school bevordert. Dat houdt in dat vergaderingen in 
beginsel openbaar zijn en de notulen daarvan derhalve ook beschikbaar worden 
gesteld. Op grond van de Wms bestaat echter geen verplichting tot het online 
beschikbaar stellen van notulen voor een minimale/maximale periode. 
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11. Rondvraag/overige 
- Herplannen vergaderdatum 8 december (i.v.m. MR training én VO info 

avond). Nieuwe vergaderdatum is 1 december 2020. Fieke nodigt Arnoud 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 

 
- Studie voor MR vanuit PCPO is niet praktisch i.v.m. VO info avond voor de 

ouders van leerlingen uit groep 7 en groep 8. Hebben betrokken leden 
interesse in studie? Hier zijn zelf mogelijke stappen in te nemen. 

 
- Herman deelt het MR team formeel mee dat hij aan het einde van dit 

schooljaar met pensioen zal gaan. De MR gaat actief meedenken in een 
profiel voor de nieuwe clusterdirecteur. Herman zal op projectbasis voor 
PCPO blijven werken. De volgende MR vergadering zal Arnoud aansluiten 
om toelichting te geven op dit profiel. 

 
- Lara vraagt hoe de relatief kleine klassen van de Linus-groep worden 

bekostigd. Voor deze leerlingen zijn momenteel geen extra gelden 
beschikbaar. De kosten zijn nu te dragen, kijkende naar de het totale 
aantal leerlingen binnen de stichting. De Linus-groep zal nu en in de 
toekomst niet ten koste gaan van het aantal teamleden/FTE. 

 
- De oudergeleding geeft aan content te zijn met de oplossingsgerichtheid 

van het team en het MT omtrent het invullen van afwezigheid van 
leerkrachten/leerlingen. Vraag is wel om Daan te laten refereren aan de 
reden van opdelen/splitten/naar huis sturen van leerlingen. 
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 - Fieke geeft aan dat de mening van de MR meer zal worden meegenomen 
in onderwijsveranderingen omtrent COVID-19. Hoe vinden we elkaar dan? 
Voorstel: MR wordt middels e-mail geïnformeerd over de te maken keuze. 
Vervolgens wordt een MS Teams overleg gepland, de leden die kunnen 
aansluiten, sluiten dan aan om een knoop door te hakken. 

 

  Agenda punten / ACTIELIJST     

 Na 23 november 2020 kindgericht werken terug in MR agenda.  

 Na 7 december 2020 werkgroep bewegend leren terug in MR agenda.  

 Op 31 maart 2021 gezamenlijke bijeenkomst GMR/ MR Klankhof Etten-Leur.  

   

 


