
Notulen MR vergadering 27 september 2022 
 
Tijd: 19:30-21:30 
Plaats: Koffiekamer Klif 
Notulant: Esther 
Aanwezig: Sanne, Mandy, Roy, Jasper, Evelyne en Esther 
 
 

1. Opening van de vergadering en ingekomen post/mail/GMR 
 
-MR Start: deze training was 27 september en is dus al geweest. 
 
-MR vervolg vanuit Conexus: er is interesse vanuit meerdere MR-leden. De datum is 19 januari. Hierin 
wordt nader ingegaan op advies- en instemmingsrecht. Mandy gaat erachteraan bij de vakbond. Bij 
veel belangstelling kan de training mogelijk ook op school gegeven worden.  
 
-Voorstel van MR-lid: een keer iemand inhuren die vragen kan beantwoorden over de MR.   
 

2. Voorbereiden vergadering 
 
Mededelingen (nieuwe bespreekpunt)  
Vanuit directie: 
Er is een nieuwe adviescommissie benoemd voor nieuwe IB’er. Mandy is hier namens MR ingegaan 
en 26 september gesprekken gehad. Daar zijn 2 kandidaten uit naar voren gekomen. Die middag was 
er een 2e gesprek met een kandidate. Voorstel Ike: mogelijk samen met andere IB’er van andere 
school voor inwerkperiode. 
 
Al jaar is er geen IB’er voor de bovenbouw. Er moeten er liefst 2 komen. 
 
 

3. Notulen en actielijst 
 
Notulen zijn goed gekeurd en de actielijst is bijgewerkt. 
Ook de MR takenlijst is aangepast. 
 
Aansluiting Arno 
 
 

4. Evaluatie schooljaar 2021-2022 
We evalueren met Arno het document evaluatie schooljaar 2021-2022: 
-Blz. 2: Wat is er gelukt? Verwijzen naar verderop in het plan (paginavermelding erbij) 
-Blz. 3: Er is minder zorg geweest afgelopen jaar…minder beschikbaarheid IB.   
-Nieuwe IB gaat starten (4 dagen, waarvan 1 dag ouderschapsverlof) en met bestuur Conexus overleg 
over interim IB die haar kan inwerken.  
-Ouderbetrokkenheid: hoe kan ouder meer betrokken zijn bij het leerproces? Wat is rol van de 
oudervereniging?  
-Tevredenheid ouders blz. 25: aantal dingen hoog gewaardeerd. Infovoorziening als zwak 
ervaren…onderzoek binnen MR wat gaan we doen? In volgende plan moet dit terug komen. 
 
 
 



In oktober Arno overleg over huisvesting. Daarna een keer Pieter van Driel weer uitnodigen voor 
uitleg. 
-Tso: elke 6 weken overleg met het Lammetje door directie. 
-Aan team doorgeven dat er elke 6 weken overleg is en ze aandachtspunten door kunnen geven bij 
directie. 
 

5. NPO gelden 
We bespreken het plan van de NPO gelden met Arno. 
 
-Kinderen die achterstanden hebben opgelopen, omdat ze school gemist hebben in de lockdown 
door corona, hebben recht op ondersteuning. Vraag vanuit de MR: waarom ook bij de onderbouw 
(groep 1 en 2) fysio? Deze kinderen zaten nog niet op school toen er een lockdown was. 
 
-Hoeveel FTE in te zetten vanuit NPO gelden? Dat is nog niet helemaal duidelijk. 
 
-Arno geeft aan dat er een inventarisatie is gedaan bij het team wat de wens is hoe de NPO gelden 
ingezet moeten worden en op basis daarvan is een top 6 gemaakt. Ook willen er een aantal mensen 
binnen school wel extra werken voor een bepaalde tijd om hulp in te zetten. 
 
-Ipad 18 besteld en 65 devices 
 
-Startdocument NPO gelden: met 738.000 gestart (Mandy stuurt dit nog door)…mag ook in 2023-
2024 uitgegeven worden. 
 
-Vanuit Vreedzame school mag je vanuit NPO gelden een voorstelling doen voor groepen 1 t/m 4/5. 
 
Conclusie: 6 punten die we op papier gekregen hebben zijn akkoord bevonden door de MR.  
Wijzigingen doorvoeren en doorsturen aan MR 
 

6. Sectorplan corona 
MR heeft dit ieder voor zich doorgelezen. Verder geen opmerkingen over.  
 

7. MR taakverdeling 
Taakverdeling is gemaakt en bijgevoegd. 
 

8. Rondleiding nieuwe ouders 
 

Arno wil dat de rondleidingen plaatsvinden op momenten dat ouders dat willen. Leerkrachten willen 
dit op het moment dat leerlingen erbij kunnen zijn. Dus op bepaalde tijden een rondleiding doen, 
zodat kinderen hierin betrokken worden.  
 
Vriendschapsklassen: samenwerking tussen verschillende groepen. Jongere kinderen gaan mee met 
de oudere kinderen. Het is wel de bedoeling dat er altijd een directielid bij de rondleiding is. Was nu 
niet altijd het geval. 
  



9. Werving nieuwe ouders MR 
In de nieuwsbrief gaan we een oproep doen en bij meerdere kandidaten wordt het stemmen via 
Google Forms. Dat bericht doen we via Social Schools. Sanne en Mandy maken een berichtje voor 
Social Schools.  
 
 

10. Stukje nieuwsbrief (2e woensdag van de maand) 
 
Op dit moment geen stukje voor de nieuwsbrief.  
 
Actiepuntenlijst: 

Wat  Wie  Wanneer Klaar? 

Dossier ventilatie en verbouwing verder oppakken Arno zsm Wordt 
vervolgd 

Profilering van de school oppakken met directie. 
-Studiedag? 
-Punt in jaarplan? 

Sanne/ 
Susanne 

zsm Wordt 
vervolgd 

Document over NPO gelden (waarover tevreden en waarover niet en hoe 
verder in 2022-2023) – evaluatie op doelen 

Directie Sept Wordt 
vervolgd 

MR vervolg cursus 19-1-2023 – info opvragen vakbond Mandy zsm  

Doorgeven punten voor tso – team op de hoogte stellen Mandy/Sann
e 

zsm  

Mail Socials Schools voor nieuwe MR leden ouders Mandy/Sann
e 

zsm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


