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DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig  

Oudergeleding: Jaap Kalfsbeek, Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Harm-Anton Kiefte. 

Teamgeleding: Yolanda van der Roest, Sabrina Steffan, Lars Migchelbrink, Evelien Okkinga en Yoka 

Verhoeven (notulist). 

ONDERWERPEN 
 

Punt 1. Opening vergadering 19.30 u 

Punt 2. Mededelingen/notulen vorige vergadering 

 Notulen Evelien was ook aanwezig, aanpassen. 

 Aanpassing huishoudelijk regelement. Jaap heeft het reglement aangepast. Discussiepunt is 

de 4 jaar. Maximale termijn is nu 8 jaar. Het doel is soms een frisse wind maar ook 

continuïteit en gefaseerde uitloop.  

 Cursus is gedaan door Harm-Anton, Cindy, Lars. Bevestiging dat we dit jaar goed bezig zijn.  

 Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld. 

 Gaan we verder met Bram (VOO)? 

27 januari volgt een evaluatie met directie en vanuit de MR: Cindy, Evelien en Jolijn.  

Actie Jolijn: n.a.v. evaluatiegesprek, Ambitiegesprek inplannen met Bram, directie en MR, voldoen we 

aan elkaars verwachtingen? 

3. nieuws vanuit de GMR. 

Er is gesproken over Corona. Er zijn zorgen over vitaliteit van het personeel. Deels door corona, maar 

ook door de werkdruk. Werkdruk ondersteuners worden vaak hele dag voor de klas gezet. Zou het 

niet een optie zijn om kinderen naar huis te sturen. Wat is het beleid bij ziekte? De MR heeft niet de 

voorkeur de kinderen altijd naar school.  

Actie Lars: koppelt dit terug aan de directie. Vragen dit bespreken bij de volgende vergadering 

(online). 

4. Jaarvergadering:  

Stukken kunnen op de website.  

Actie Yoka: Stukken jaarvergadering, notulen en taken op de site wijzigen/plaatsen. 



5. instroomcijfers.  

Blijft gelijk aan de eerder gedeelde lijst. Bij verandering komt er een signaal. 

6. Huisvesting. 

Hoe kan de gevel aangepast worden, hoe kunnen de ramen verbeterd worden. Doel verbetering 

ventilatie. Jolijn overlegt met directie. Zodra er duidelijkheid is over de kosten, komt Jolijn erop 

terug. 

In de GMR is het gesproken over zuurstofmeters. Deze meten het zuurstofgehalte in de klas.  

7. doelen/speerpunten directie 

Nieuwe methodes. Lars geeft de rekenmethode als voorbeeld. Wanneer wordt er naar nieuwe 

methodes gekeken. Is dit een speerpunt of wordt het doorgeschoven. Er kan maar 1 methode per 

jaar worden vernieuwd. Dus als je rekenen uitstelt dan wordt taal dus ook weer later. Het wordt 

urgenter door de eisen van de inspectie.  

Actie Lars en Evelien: bespreken dit met directie en komen hier volgende vergadering op terug. 

8. NPO gelden.  

Er is een document opgesteld door Anita. De keuzes zijn onderbouwd. Er zijn goede antwoorden op 

alle vragen.  

 Is het eerlijk verdeeld over alle leerjaren?  

 Hoe kan er worden gemonitord. En op welke manier. Wat moet er verantwoord worden. Hoe 

het geld uitgegeven of wat is het resultaat? 

Actie Karin en Lars: gaan naar er nog goed naar kijken en nog vragen stellen. Als het compleet is, 

rondsturen naar het team. Dit kan ook in de nieuwsbrief. Karin maakt het stukje.  

Actie Yoka: nieuwsbrief MR Februari evaluatie en dan volgt nieuwe terugkoppeling. 

9. Kwaliteitsbeleid.  

Bedankt voor het aanleveren van de stukken. Er zijn geen vragen. De stukken zijn er groot en 

daardoor moeilijk leesbaar. Ambities en doelen lopen door elkaar.  

Actie Lars: geeft dit terug aan de directie.  

10. Pestbeleid en sociale veiligheid. 

 Posters vertrouwenspersoon nog niet klaar.  

 Klasbezoeken gaan nu plaatsvinden door Sabrina, Arnoud en Annemarie. Komt volgende 

vergadering terug.  

Actie Cindy en Sabrina: trekken de kar. Volgende keer advies.  

11. Begroting.  

Harm-Anton en Hans hebben naar de begroting gekeken. Hans heeft een goede uitleg gegeven. 

Harm-Anton heeft het stellige idee dat de begroting goed is onderbouwd. Zijn er grote wijzigingen 

ten opzichte van de vorig begroting. Er komt een vervolgafspraak.  

Begroting OR. Verschil afscheid groep 8. Door livestream, dit is duur maar wel gewaardeerd.  



Actie Harm-Anton: waar is het restant overblijfgeld (groep 8) terug te zien in de begroting? 

 

12. onderwerpen nieuwsbrief  

 Werkdruk heeft de aandacht van de MR. 

 Vertrouwenspersoon. 

 NPO gelden (door Karin) 

Rondvraag 

 Evelien wil in de Whats-apps groep.  

 Als de directie brieven doorstuur van de ASG hoeft dit niet langs de MR. Bij beleidskeuzes 

dan wel langs de MR.  

Sluiting 21.08 u.  

 

 

 

 

 


