
  

MR vergadering 

Datum bespreking: 24-05-2022 – 19.00u    

Plaats bespreking: teamkamer de Vijf Eiken Opgesteld door: Sven van Roij 

Aanwezig:   Afwezig:  

   

 verslag:   tijd: actie:   

1 Formatieplan 2022-2023 (Ferry geeft een toelichting) 
Wat is de status van het nieuwe formatieplan. Hoe worden ruimtes verdeeld, 
welke keuzes worden gemaakt in leerkrachtposities, welke groepen worden 
gevormd en blijft co-teaching nog mogelijk met de gebudgetteerde gelden? 
 

10  

2 IKC (Ferry geeft een toelichting) 
Wat is de status van het IKC? 
 

10  

3 Naamsverandering Linus (Ferry geeft toelichting) 
Wat de status, wanneer worden ouders geïnformeerd. 
Moeten hiervan schaduwnotulen worden opgesteld? 

10  

4 Continurooster (n.a.v. enquête) 
Uit de enquêtes voor het schooltijdenonderzoek blijkt, zowel bij ouders en team, 
een wens voor verandering. De MR mag daarin geen besluit nemen maar 
communiceert de resultaten door aan het MT en adviseert het MT een 
werkgroep samen te stellen om een juiste verandering, passend voor ouders, 
kinderen en team, mogelijk te maken.  Als deze werkgroep met een concreet 
plan komt, zal de MR haar instemmingsrecht gebruiken. 
 
Bovenstaande tekst laat Sven meenemen in de nieuwsbrief. 
Advies MR wordt door PMR. 
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5 Concept vakantierooster en jaaroverzicht 2022-2023  
Zie bijlage agenda. Zijn er op- of aanmerkingen? 
Vanuit MR op dit moment geen opmerkingen. Zodra het definitieve 
vakantierooster rond is, wordt dit ook gedeeld met de leden ter inzage. 
 

5  

6 Traject met Nicole, wat is de status (PMR geeft een toelichting) 
Hoe verloopt het traject met Nicole, hoe was de opkomst van de ouderavond 
van 21 april en wat heeft dit opgeleverd? 
 
Nicole (externe) heeft een terugkoppeling gegeven aan het kernteam. De 
opkomst vanuit de ouders viel tegen. Opkomst ouders/team was gelijk. De 
opbrengsten zijn gebundeld en het kernteam kwaliteit heeft een vergadering 
gepland om deze punten inhoudelijk te bespreken.  
 

15  



Via de mail volgt vanuit MT ook een terugkoppeling aan ouders. In de 
nieuwsbrief daarop volgt een uitgebreide terugkoppeling aan alle ouders waar 
meer op de inhoud wordt ingegaan.  
 
Er is gesignaleerd dat niet alle ouders een directe bijdrage konden leveren, we 
moeten er rekening mee houden dat we de taal van de presentaties aanpassen 
op ons publiek. Kan hier in het vervolg door ouders een keuze gemaakt worden 
(bv. ‘passief’, rustig verhaal en een ‘actieve’ groep waar ouders op de inhoud 
worden meegenomen om te sparren)? 

7 GMR (20.00u) 
Ilse nodigt Lolkje uit 

10  

8 Schoolgids/ jaarkalender 
De schoolgids wordt verstrekt onder de MR leden ter inzage, aanvulling en 
correctie.  
Deze is nog niet afgerond, de MR wacht de mail vanuit het MT af. 
 

10  

9 Medezeggenschapsreglement en het activiteitenplan 
Lara, Ilse en Kirsten geven een toelichting n.a.v. de (G)MR-training gevolgd die 
door de CNV Academie gegeven werd. 
 
De MR schrijft in schooljaar 2022-2023 een nieuw regelement en activiteitenplan 
om de kaders van de MR duidelijker te maken. De MR Academie biedt hiervoor 
handvatten.  
 
Ook zal vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik gemaakt worden van de 
aanbiedingsbrief. Met de achterban wordt daarom de placemat gedeeld. 
Stukken kunnen met een aanbiedingsbrief juist opgenomen en voorbereid 
worden door de MR.  
 
Ieder jaar wordt een ambitiegesprek gevoerd tussen MT en MR. Daarin wordt 
het jaar geavaleerd, met de focus op het proces.  
De eigen begroting wordt gemaakt. 
 
Voor PMR leden staat 60 uur gewoon lid. Een voorzitter krijgt +20 uur. 

20  

11 Rondvraag 
- Sven: plannen MR-etentje: 23 juni 20.00. 

 
- Sven: plannen nieuwe vergaderdata 2022. 

Voorkeur voor de MR om op donderdagen te vergaderen in schooljaar 
2022-2023. De PMR gaat samen vergader data prikken (gelijk aantal +1).  
 

- Kirsten: rol secretaris volgend schooljaar: Kirsten neemt volgt jaar de rol 
van secretaris op zich. De MR gaat hiermee akkoord.  
 

- Kirsten:  
Verkiezingen OMR, twee ouders hebben zich verkiesbaar gesteld. 
Motivatiebrief van beide kandidaten met stembriefje wordt meegegeven 
aan de oudsten van school in week 24. 
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- Kirsten: vanuit het MT worden nog diverse stukken verwacht ter inzage 
en/of controle MR. Is het wenselijk hiervoor een extra vergadering in te 
lassen?  
Do. 23 juni om 18.30u. PMR vraagt MT om stukken tijdig te delen. 
 

   Actielijst: 
-  5 juli vergadering: vergader onderwerpen schooljaar 2022-2023 

bekijken. Wat kan worden geschrapt, wat moet erbij, aan welke 
vergaderdatum worden deze onderwerpen gekoppeld. 

    

 

 


