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Hierbij nodig ik u uit voor de online medezeggenschapsraadvergadering van dinsdag 

14 december 2021, aanvang 19.30 uur. Ik heb jullie ook een uitnodiging via Teams 

gestuurd.  

Agenda 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Goedkeuren notulen, van de vergadering van 05.10.2021, voor op de website 

& actielijst nalopen Goedgekeurd 

4. Bespreekpunten directie 

- Concept begroting MI 2021 

Stefan geeft toelichting op de begroting, met name de specifieke investeringen 

worden samen doorlopen zoals o.a. ICT, speeltoestel schoolplein, AED, meubilair 

lokalen, WO, HB, begrijpend lezen en muziekinstrumenten.  

Er wordt aangegeven vanuit de MR dat er informatie ontbreekt op de overige 

gebieden m.b.t. bijvoorbeeld financiën rondom personele bezetting om hier goed 

vragen over te stellen en mee in te stemmen/mee te denken. Deze vraag kan 

meegenomen worden in de GMR, Maicke neemt deze vraag mee naar de GMR. 

- Leerlingenraad 

Komende donderdag is er weer een bijeenkomst. Eén van de onderwerpen is het 

speeltoestel, hierbij gaat het ook over hoe de mening van de 

onderbouwleerlingen meegenomen kan worden. 

Voornemens een leerlingenarena te houden dit schooljaar, binnen en buitenkring 

met leerlingen/leerkrachten, over een specifiek onderwerp, hierbij mogen de 

leerkrachten alleen luisteren. 

- Update wat betreft COVID-19 

Twee groepen in quarantaine gehad een week terug, redelijk snel weer de 

groepen aanwezig, Sinterklaas wel kunnen vieren met deze groepen op een later 
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tijdstip.  

 

Voornemens na persconferentie 14-12-21 19.00u, dit wordt nog nader besproken 

in het directieteam en team voordat beslissingen definitief worden genomen. 

*School dicht van maandag t/m vrijdag week voor de kerstvakantie. 

*Noodopvang: snel inventariseren, benadrukken dat het om noodopvang gaat en 

ouders/verzorgers hier kritisch mee om mogen gaan en goed moeten afwegen of 

dit nodig is voor deze komende week, dit was ook een duidelijke boodschap 

vanuit de persconferentie.  

*Afstandsonderwijs is niet nodig; met het team in overleg wat er mogelijk is en 

welke keuzes er dan gemaakt worden. 

 

Vraag of de school niet bij één besmetting de groep in quarantaine kan zetten 

want het loopt nu zo op. Officieel is het 4/5 leerlingen, IKC De Brug doet dit bij 3 

leerlingen al om het zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is het landelijk beleid waar 

de school zich aan houdt. 

 

- St. Leerkracht/begrijpend lezen 

Doelen bij de bordsessies waren: 

*Motivatie in het leesonderwijs vergroten(onderbouw). Denksleutels, 

prentenboeken inzetten, verteltafel, ook in groep 3 toepassen. Bij elk thema een 

prentenboek centraal zetten. 

*Motivatie in het leesonderwijs vergroten(bovenbouw). Van een kwartier een half 

uur maken, zodat ze meer in een boek kunnen duiken. Verschillende werkvormen 

om laagdrempelig in gesprek te gaan over een boek door de leerlingen onderling.  

Door het werken via een bordsessie kan je ook gelijktijdig wetenschappelijk 

onderzoek uitvoeren rondom het doel. 

Toevoeging: cito scores toevoegen om te kijken op een later tijdstip wat het 

effect is van het uitwerken van dit doel. Stefan geeft aan dat het goed is om dit 

mee te nemen. De MR vraagt of wij mee kunnen blijven kijken in dit proces. 

Dit blijkt een effectieve manier van vergaderen over een onderwijsinhoudelijk 

onderwerp. Ook de actieve houding en betrokkenheid bij de teamleden was 

groot. 

 

- Noodlokaal 

3a gaat na de kerstvakantie hier in.  

 

- Kleutergroepen januari 2022 

Start kleutergroep 1-2d met 8 leerlingen in januari.  

 

- Beleid, naleven regels honden op het schoolplein 

(punt om toe te voegen vanuit ouder) 

Is geen beleid op schrift over. Is wel eens iets over in de nieuwsbrief 

beschreven. Honden mogen niet op een schoolplein of in de school. Weer 

helder in de nieuwsbrief zetten en in het team bespreken. 



5. Agenda GMR bekijken en opmerkingen noteren (bijeenkomst 09.12.2021) en 

OPR-notulen bespreken (bijeenkomst 02.12.2021)   

Soepeler verloop, agenda en notulen worden naar voorzitters van MR verzonden, 

vraag of dit direct naar alle MR-leden verzonden kan worden, dit kan Maicke doen. 

Positieve ontwikkeling in deze communicatie vanuit de GMR, complimenten vanuit 

onze MR! 

 

GMR onderwerpen: lerarentekorten, inzet OWA voor een groep zal volgende keer 

verder besproken worden en hierbij ook de beloning die hier tegenover staat als dit 

besloten wordt om te doen.  

Hoe staat de GMR er in rondom de specifieke veiligheid van medewerkers van de 

stichting t.o.v. het hanteren van de grens van 5 leerlingen met corona in een 

klas(quarantaine groep pas na 5 besmettingen)?  

Bosman inspectie op scholen, optie om één iemand in te huren voor de scholen in de 

stichting die deze taken gaat oppakken. 

 

OPR: over de sollicitatieprocedure is gesproken maar er is nu nog geen duidelijk 

antwoord gegeven op de mail die is verzonden vanuit onze MR. Per agendapunt zal 

nu bekeken worden of de achterban geraadpleegd kan worden. Officieel is de MR 

geen orgaan waar Otto antwoord op hoeft te geven. Vraag of deze vraag nu bij de 

GMR gelegd kan worden, een antwoord is wat er verwacht wordt.  

 

6. Post: INFO MR (tijdschrift) 

7. Rondvraag  

Stefan: Zorg vanuit ouders rondom sociaal klimaat groep bovenbouw. Hier worden 

interventies op ingezet met name gericht op de groepsvorming. Vraag of deze ouders in 

gesprek konden met de leerkracht(en), dit is niet de manier van goed 

overleg/communiceren. Brief opgesteld met instemming van ouder vanuit MR. Overleg 

met leerkracht, IB, leerling is hierbij de optie die is geboden, dus geen groepsgesprek 

met een aantal ouders. Op deze optie voor een individueel gesprek is geen antwoord 

gekomen. De groep wordt goed gevolgd in het team, hier zijn meerdere collega’s bij 

betrokken. 

 

Marjolein Degen – reactie op vraag voor aansluiting MR vanuit de kinderopvang. Zij komt 

kennismaken en aansluiten bij MR-vergaderingen die van belang zijn voor de 

kinderopvang. 

 

Iris: Volgend schooljaar MR, Iris gaat een opleiding doen op de dinsdagavonden dus de 

vraag of er geschoven kan worden in de overlegmomenten of Iris moet een jaar afhaken 

(liever niet). Voorstel om het naar de maandag te verzetten, volgende vergadering hier 

verder over overleggen zodat iedereen even kan bekijken of dit haalbaar is. 

 

Bram: In januari vacature plaatsen voor plek van Bram, zodat hij/zij tijdje kan aansluiten. 

 

8. Sluiting 


