
Notulen MR vergadering 22-4-2021 
 
Aanwezig: Roel Moret (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, Inge 
Dobbelsteen en Ilona Lunenburg(verslag), Sarah Bergsen (namens MT) 
Locatie :  vergaderd via Teams 
  
1.  Openen en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: geen 
 

Ingekomen stukken: 
Er is een stuk binnengekomen over het Nationaal Programma Onderwijs 
Er is een mail binnengekomen van Jaques Daalmans met wat uitleg over de 
begroting. Deze gaat Roel doorsturen en dan zullen we via de mail nog even 
kijken naar de goedkeuring van de begroting.   

 
3. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. 
 
Nav de ventilatie: die is besproken in school. Hoe is de status? Er zouden 
subsidies komen maar vooralsnog lijkt daar geen budget voor. Het advies is 
om regelmatig te luchten. Verder loopt dit nog bij de GMR. 
Nav punt 7: Silvia geeft aan dat ’t Palet (of eigenlijk Novum) niet kiest voor het 
Delphi-plan van Bernrode omdat dat teveel onderwijstijd kost. Bij de groep 8 
leerkrachten leeft wel de vraag of er wel goed gekeken wordt naar wat er goed 
is voor de leerlingen. Sarah geeft aan dat ze er wel mee bezig is. Vanuit 
Novum is er wel een systeem, maar het blijft belangrijk om naar het kind zelf te 
kijken. Ze gaat er van uit dat het altijd mogelijk is om uitzonderingen te maken.  
 

4. Update vanuit MT 
Sarah geeft aan dat er momenteel keuzes gemaakt worden over de 
hoeveelheid groepen. Er is momenteel 1,8 FTE overschot in de formatie. Er 
vertrekt iemand en er gaan wat mensen achteruit ivm ouderschapsverlof en 
dergelijke, waardoor er een behapbare hoeveelheid FTE-overschot overblijft. 
Het team pleit momenteel voor kleine groepen. Er is al een plan naar het team 
gestuurd en daar is overheen gekeken en er zijn ideeën gekomen om de 
invulling rond te krijgen. Maandag gaat hier een besluit over genomen worden. 
Daarna zal er duidelijkheid komen en komt het ook langs bij de MR. Ook de 
keuzes voor de werkdrukmiddelen zullen nog langskomen.  
De OMR spreekt zich ook uit voor kleinere groepen.  
Het zou nog goed zijn om te kijken naar de kleutergroepen, want die gaan 
sowieso groot worden. Dat is ook geen goede reclame voor ouders die nog 
moeten kiezen voor een school. Er wordt gekeken naar opties hiervoor.  
Er is meer instroom dan verwacht.  
We vragen nog over het schoolplan. Wat zijn de uitstroomniveaus (na route 
8)? Sarah gaat ze delen zodra ze ze heeft. 

 
5. Evaluatie 10 minuten gesprekken (ouder/kind) via Teams 



Zou het een idee zijn om wat uniformiteit te hebben in de uitnodigingen voor 
de inschrijving op social schools. Alle leerkrachten hebben een eigen invulling 
hierbij. Ook het wel of niet gebruiken van de agenda in teams was 
verschillend. En zou dit wellicht door bv een administratief medewerker 
kunnen worden gedaan zodat dit niet op het bord van elke leerkracht ligt.  
 

6.  De MR en het Nationaal Programma Onderwijs 
Sarah geeft aan dat er veel geld vrijkomt om eventuele achterstanden weg te 
werken. Momenteel is de schatting €700,- per leerling. Er is nog veel discussie 
over wat daarmee gedaan kan worden. Sarah heeft in wat werkgroepen 
gesproken over wat de mogelijkheden kunnen zijn. School is bezig met een 
analyse van de achterstanden. Het lijkt er op dat er vooral een hiaat is in het 
technisch lezen. Er zou vanuit de overheid een menukaart komen waarop 
interventies te kiezen zijn waar dit geld naartoe mag. Deze is nog niet 
binnengekomen. Sarahs voorstel is dat ze een probleemanalyse maakt en dan 
de ideeën die hierover leven alvast bespreekt met de MR. School wil vooral 
kiezen voor wetenschappelijk aangetoonde interventies.  

 
7.  Schoolrapport  

De stichting heeft het schoolrapport doorgestuurd. Het doel is om te bekijken 
waar je als school staat in het passend onderwijs. Het samenwerkingsverband 
wil kunnen beoordelen of een school het goed doet op basiskwaliteiten.  
We vragen ons af wat de toegevoegde waarde is van het stuk.  
Wat interessant is om te kijken of er meer specialisme binnen de school kan 
komen. Is daar ambitie voor binnen de school? Is daar ruimte voor in de 
formatie? Dat staat overigens ook in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

 
8. Verkeersveiligheid 

Ad is er niet bij vandaag, dus helaas geen update hierover. Sarah heeft een 
aantal keer gecontroleerd of ouders de route in de Steen- en Stokstraat nu 
goed nemen en dat gaat vrij goed. Alleen de leveranciers doen het nog 
regelmatig fout. Het zou ook goed zijn als de aanwijsbordjes van Avesteijn en 
de hockeyclub ook verzet worden.  
Er is ook een nieuwe oproep voor een coördinator van de verkeersbrigadiers 
uitgegaan. Het is verstandig om te kijken naar de oversteekpunten: welke zijn 
nuttig? Wellicht kan die bij Ritchie komen te vervallen, wat goed zou uitkomen 
aangezien de aanmelding voor nieuwe brigadiers moeizaam gaat. 

 
9.  Rondvraag 

Ilona: is de school tevreden met de schoolfotograaf? Ouders zijn verdeeld. 
Weinig keuze en erg duur. Roel gaat het doorgeven aan iemand van de 
ouderraad. 
Inge: er zijn wat agendapunten die vaker terugkomen en stukken komen vaak 
laat. Laten we kritisch kijken naar onze werkwijze om alles behapbaar te 
houden. We kunnen bijvoorbeeld vragen of Sarah de stukken meteen naar 
ons allemaal stuurt.  
Inge: hoe staat het met de flyer? Roel heeft de drukker gevraagd en het is een 
dure onderneming om het 50 keer af te drukken. Roel gaat hem digitaal 
aanleveren, als hij af is.  
Ilona: hoe staat het met Corona op school? Er zijn een paar besmettingen in 



groep 7 geconstateerd. Deze leerlingen volgen digitaal les. Verder weinig 
besmettingen. De zelftesten zijn nog niet binnen. We zetten ‘de 
coronamaatregelen en -besmettingen’ de volgende keer op de agenda.  

 
10.  Wat koppelen we terug? 

Sarah heeft ons bijgepraat over het Nationaal Programma Onderwijs en de 
formatie. We hebben de ouder/kind gesprekken geëvalueerd. Er is een 
akkoord op het schoolplan. We houden een vinger aan de pols wat betreft 
coronamaatregelen.  

 
11. Terugblik op deze vergadering en sluiting 
 
 
Volgende vergadering 10 juni 19:00 uur.  

 


