
Notulen MR-vergadering 18 januari 2021 

 

Aanwezig: Karen, Ruben, Pieter, Jasper, Tom en Luca. Maurice sluit later aan. 

 

1. Opening 

Vergadering wordt geopend. Er wordt gesproken over uitdagingen die bij de vele Corona gevallen 

komen kijken. Agendapunten worden besproken.  

 

2. Goedkeuring notulen 

Notulen worden goedgekeurd op inhoud, nog enkele aanpassingen zijn nodig op de tekstopmaak. 

Actie is uitgevoerd, aangepaste notulen zijn op 18 januari verstuurd naar de MR.  

 

3. Inventarisatie MR verkiezingen.  

Jasper, Pieter en Tom zitten nu drie jaar in de MR, dit betekent dat er dit jaar verkiezingen komen 

voor de MR. Tijdens de volgende MR vergadering wordt besproken de verkiezingen worden 

vormgegeven en wordt er een plan gemaakt voor deze verkiezingen.  

 

4. Jaarverslag MR 

Ieder jaar wordt er een jaarverslag geschreven over het verloop van het jaar en de besproken punten 

in de MR. Besproken wordt dat dit een rustig jaar was, naast Corona niet veel ontwikkelingen die 

aandacht vroegen van de MR. Het BMC onderzoek dient in het jaarverslag te worden toegevoegd. 

Tijdens de volgende vergadering wordt het concept gemaakt door Pieter en zal deze besproken 

worden.  

 

5. Begroting 

Besproken wat Maurice zijn antwoord was op onze financiële vraag, Maurice moet dit wanneer hij 

aansluit bij punt 9 toelichten en verduidelijken voor ons.  

 

Audit eindrapport wordt besproken. Hierbij komen er een aantal vragen en opmerkingen naar voren 

die tevens moeten worden toegelicht door Maurice.  

Maurice sluit aan om 20:00 

 

6. Mededelingen over het team 

De impact van Corona op onze school op dit moment wordt besproken. Maurice geeft hier aan dat 

het steeds weer afwegen is hoe je de continuïteit zo soepel mogelijk kan laten lopen. Deze 

afwegingen moeten de laatste tijd vaker gemaakt worden.  

 

Op dit moment is de directie bezig met gesprekken om het vertrek van Maud op te vangen. Hier lijkt 

een LIO-student (laatste jaar Pabo) nu de beste oplossing, zij zal dan met begeleiding voor de groep 

komen.  

7. Ontwikkelingen groep 8 

Tot de kerst heeft in groep 8A een onderwijsassistent gewerkt op de vrijdag. Deze onderwijsassistent 

heeft besloten te stoppen met de opleiding, dit heeft tot gevolg dat er nu een gat op te vullen is op 

de vrijdag in groep 8A. Op dit moment vangt Maurice de vrijdag op, dit is tijdelijk. Vacatures zijn 

uitgezet. Het is lastig om op dit moment in een schooljaar te werven.  



Er is nagedacht over oplossingen, de meest geschikte lijkt op dit moment een vier daagse 

schoolweek. Hiervoor is toestemming nodig van de MR. De stichting ondersteunt het plan. Het plan 

voor deze oplossing wordt binnenkort doorgestuurd, eventueel wordt er een extra moment 

ingepland om dit plan te bespreken.  

 

8. Audit eindrapport 

Er wordt besproken hoe het Audit geïnterpreteerd moet worden. Maurice geeft aan dat de audit 

gedaan is met als uitkomt een aantal conclusies en aanbevelingen. Deze passen goed bij het inspectie 

rapport en de ontwikkeling die wij op dit moment als school doormaken. Het doel van de Audit is 

onderzoeken hoe de onderwijskwaliteit is op een school gedurende een dag, dit wordt gedaan door 

hiervoor opgeleide leerkrachten. Per jaar worden er ongeveer 6 scholen bezocht door het Audit 

team. Aan de hand van stukken die de school aanlevert, gesprekken en klasbezoeken trekken zij 

conclusies en geven zij aanbevelingen. Het Auditverslag is een intern verslag en wordt niet gedeeld. 

Bij een nieuw BMC rapport zullen de bevindingen wel gedeeld worden en deze worden vergeleken 

met het BMC wat afgenomen is in schooljaar 2020-2021. Alles wat wij op dit moment doen op school 

draagt bij aan de ontwikkelpunten die opvallen in het Audit verslag. Het verslag is een concept, de 

school mag hier nog een blik op werpen en over in gesprek gaan. 

 

9. Begroting 

Onze vraag over de begroting die uit de vorige MR vergadering gekomen is, is doorgestuurd naar de 

financieel adviseur. Het verschil waar de vraag over ging is te verklaren door een personeelslid die 

eerder gedetacheerd werd. 

 

10. NPO 

Het document over de besteding van NPO gelden is op dit moment het meeste recente document, 

dit is nog een concept. Dit document komt uit november 2021 en is in eerdere MR-vergadering al 

bekeken en besproken. Het definitieve concept zal nog worden gemaakt en verstuurd worden door 

de Haagse scholen. Maurice zal dit intern bespreken en vragen wanneer er een definitief document 

komt waarin meer staat over de besteding van het percentage geld wat naar de stichting gaat.  

 

11. W.v.t.t.k 

Rondvraag wordt gedaan. Er wordt gevraagd naar de samenwerking met de Bonte Vlinder, hier is 

geen update over. De geplande afspraak van voor de vakantie is niet door gegaan in verband met 

maatregelen omtrent Corona. 

 

12. Slot 

Jasper sluit de vergadering. Informeert Maurice tot slot nog over de MR-verkiezingen die dit jaar 

zullen plaatsvinden. De volgende vergadering is op woensdag 9 maart.  

 

 


