
Notulen MR vergadering 19 mei 2021 

 
Aanwezig: Tom, Pieter, Jasper, Kyra, Maurice en Ruben 
Afwezig: Christel en Karen 
Notulist: Ruben 
 
Opening 
Pieter opent de vergadering om 19.32. 
 

Update formatie 
We zullen komend schooljaar 12 groepen hebben. De groepen 8 zullen 2 kleine groepen worden.    
Groep 3 is te klein om de splitsen. Dit zal een klas van rond de 30 kinderen worden. Er wordt 
gekeken of hier extra ondersteuning bij kan. 

Maud van Elburg blijft tot de zomervakantie Stephanie overnemen, die met zwangerschapsverlof 
zal gaan. Maud zal tot januari blijven en gaat dan verhuizen.  
Angela Tettero zal ivm studie eerder stoppen bij ons op school. In haar plaats zal Thijs Praalder 
haar vervangen tot aan de zomervakantie. Hij loopt stage in groep 7/8. Hij zal de ondersteuning, 
die Angela deed overnemen.   
 
Merve en Petra (LIO’ers) blijven niet bij ons. Ze hebben gekozen om dichterbij huis te gaan 
werken. 
Natasja heeft deze week aangegeven te vertrekken. Na 8 jaar is ze toe aan een nieuwe school.  
Er zullen 3 vacatures uitgezet worden. Er zijn al 2 gesprekken gepland met sollicitanten.  
 
Er is gekozen om de vacatures op de website zetten en op deze manier te verspreiden. Hier zal 
ook een filmpje bij gemaakt worden, zodat de vacatures wat meer opvallen. 
 

Schoolscan en NPO 
De opbrengsten (resultaten van de kinderen) worden en zijn al voor een groot deel in kaart 
gebracht. We zullen ons gaan richten op het vak rekenen en een deel begrijpend lezen.  
Daarnaast zal er aandachtgaan naar de sociale emotionele kant. Hier wachten we nog op de 
peiling van viseon (seo) en van het leerling tevredenheidsonderzoek.  
Met het geld uit het NPO (nationaal programma onderwijs) zal er een budget van ongeveer 
€700,- per leerling beschikbaar voor interventies.  De MR moet instemming geven waar de NPO 
gelden aan besteed worden.  
Maurice gaat bij andere scholen informeren hoe zij ouders hierbij betrekken of over informeren. 
 
De acties die we gaan maken komen in ons schoolplan te staan. Dit schoolplan wordt begin juli 
met het team in detail gemaakt tijdens een studiedag. Onder het kopje organisatorisch in de 
jaarplan zullen speerpunten komen te staan, die afkomstig zijn van de uitkomsten uit het 
onderzoek van BMC. 
Tijdens de volgende MR vergadering zal een concept van het jaarplan besproken worden. Op de 
studiedag zal dit helemaal vastgesteld worden met het team, zodat de MR dit op 14 juli goed zou 
kunnen keuren. 
 
 



 
Onderwijskundig 
Elian wordt rekencoördinator en gaat kijken dat iedereen didactisch dezelfde rekenuitleg gaat 
geven. Hier krijgt ze een extra dag voor. 
Wendelien gaat een dag extra werken, zodat ze de leerlingen in de klas beter kan begeleiden met 
ICT. Elian en Wendelien zijn daar nu al mee begonnen. 
 
Planning schooljaar 
Komend schooljaar zullen er 4 studiedagen gepland worden. De MR krijgt een concept van de 
jaarplanning als deze ingevuld is. De MR moet hier goedkeuring voor geven. 
 
Schoolgids 
Maurice geeft een planning voor de studiegids. Hierin zal de MR ook gevraagd worden om deze 
door te lezen en punten ter verbetering te geven. Tom zal een onedrive map maken. 
 
MR leden 
Christel zal aan het eind van het schooljaar gaan stoppen met de MR. Er zal geen nieuw lid 
gezocht worden, omdat er al een ouder extra vertegenwoordigd was in de MR.  
 
De vraag komt of Maurice nog een terugkoppeling van het onderzoek heeft gegeven aan de 
ouders. Maurice geeft aan dit via het waterlandjournaal gedaan te hebben. 
Hij geeft ook aan dat de briefschrijvers nog niet tevreden zijn. Er zal één dezer dagen nog een 
gesprek plaatsvinden tussen DHS en één van de briefschrijvers.  
 

Goedkeuring notulen 8 april 2021 
Deze wordt besproken en goed gekeurd.  
Maurice zal de presentatie van de notulen naar Ruben sturen en deze zal met de notulen op de 
website geplaatst worden. 

 
Rondvraag 
Jasper vraagt hoe het werkt met het rondsturen van filmpjes via youtube met een privé link. 
Maurice geeft aan dat hier binnen het team over gesproken zal worden, hoe we filmpjes 
rondsturen naar de ouders.  
Pieter vraagt hoe het gaat met corona op school. Maurice geeft aan dat het momenteel rustig is, 
maar dat er voor de meivakantie wel even onrust was met groep 8 in quarantaine.  

 
Sluiting 
De vergadering wordt om 20.32 uur gesloten. 
 
 

 

 

 

 


