
Notulen MR vergadering 12-07-2021 
 
Aanwezig: Roel Moret (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der 

Heijden(notulen), Ad van Kester, Inge Dobbelsteen en Ilona Lunenburg, Sarah 

Bergsen (namens MT) 

Locatie: Koffiekamer live!!!! 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

 

2. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 

Ingekomen stuk om mee te werken aan een onderzoek over de NPO-gelden. Silvia 

zal deze invullen. 

3. Notulen vorige vergadering 

Geen op- en aanmerkingen. Notulen staan bij deze vast. 

4. Update MT (o.a. corona + werkdruk avonden) 

V.w.b. corona: alleen nog de anderhalve meter, voorzichtigheid blijft geboden. 

V.w.b. werkdruk: Het idee is om de gesprekken en andere avonden niet meer in de 

avond te doen, alleen in de middag. Er wordt wel aan het begin van het schooljaar 

ingepland. OMR geeft aan zorgen te hebben over deze beslissing. Ze zijn bang dat 

de ouderparticipatie veel minder zal worden. Het is een beslissing om de werkdruk 

voor het team te verlagen. OMR geeft aan om te kijken waar de werkdruk precies 

ligt, liggen deze echt alleen bij avonden. Er is begrip voor standpunt team. Er wordt 

ook aangegeven dat 's avonds reageren in de avonduren (via social schools) ook 

bekeken zal moeten worden/afspraken maken?! Wanneer er 's avonds gereageerd 

wordt, dan botst dat met de aanpassingen in het belang van de werkdruk. Onderdeel 

komt terug op de agenda. Standpunt wordt onderzocht. 

Er worden vragen gesteld over de afwezigheid van Madelon. Er wordt nu over 

gesproken, moeten ouders hierover al dan niet geïnformeerd worden? 

Opmerking over uitnodigingen social schools voor de oudergesprekken. Standaard 

berichtje voor iedere groep invoeren? Sarah vraagt bij Bas of social schools na of er 

technische mogelijkheden zijn om ouders van drie kinderen voorrang te geven bij 

inschrijving. 

5. Verdeling werkzaamheden MR en rooster zittingsduur leden 

Ad: laatste jaar in 21-22 (tweede termijn loopt af) Bij onvoldoende kandidaten kan 

zijn mandaat met 3 jaar worden verlengd als hij dat zou willen. 

Roel en Inge: Laatste jaar in 21-22 (eerste termijn loopt af) Zij kunnen hun mandaat 

met 3 jaar verlengen als zij dat willen en er geen tegenkandidaten zijn. 

Inge geeft aan het voorzitterschap komend schooljaar over te nemen van Roel. 



6. Jaarverslag/ Schoolgids 

Complimenten voor het korte jaarverslag. Het lange document is ingekort tot 2 A-

4'tjes. Opmerking: misschien het sociaal-emotionele stuk concreter beschrijven. Het 

voornemen is om volgend schooljaar dit document onder te brengen in de 

ambitiekaarten.  

Sarah licht toe hoe de ambitiekaart PLG concreet gebruikt gaat worden (leerteams) 

Data-analyse zal ook worden ingebracht bij de leerteams. 

Schoolgids: Inge zet haar bevindingen op de mail. 

7. Nationaal Programma Onderwijs 

Onderstaande onderdelen zijn de aanvulling op het al eerder vastgelegde 

programma (zie vorige notulen) 

Muziekonderwijs: Beat it gaat komend schooljaar muziekles geven. Groepen gaan 

om de week muziekles krijgen. Phoenix in Veghel is eventueel ook een optie v.w.b. 

muziek/kunst/cultuur. 

Fides krijgt een vervolg. Henk gaat in de klassen kijken om tips te geven. 

Onderwijsassistent bij de kleuters. 

Sarah maakt een flyer om te laten zien wat er met de NPO-gelden gedaan zal 

worden. 

Ontwikkelingen NPO gelden 

Het totaalplaatje  op dit moment wordt dan als volgt: 

  

Inzet/onderwerp    Nationaal Plan 

Onderwijs  

  Tijd (indien van 

toepassing)  

Beschikbaar:   

  

263 x €701,16= 

  

€184.405  

12e groep: Instroomgroep (vanaf januari 2022)  5 dagen in de week, 7 

maanden  

- €52.912,-  

  

Zo leer je kinderen lezen en spellen   4x studiemoment  

3x schoolbezoek  

- €8.150,-  



Ondersteuning (tutoring) en schoolontwikkeling 

door Freek Turlings 

2 dagen per week  

  

- €34.770,-  

Extra inzet IB-er voor traject ZLKLS (Marjon)    - €3.200,-  

Wereldoriëntatie & begrijpend lezen (Marion 

Vermeltfoort en ?)  

1,5 dag per week  - €26.078.-  

Boeken t.b.v. ontwikkelen 

leesvaardigheid/leesplezier  

  - €10.000.-  

Expliciete directe instructie (door Marcel 

Schmeier)  

1 studiemoment en 1x 

lesbezoek  

- €1.200,-  

Onderwijsassistent groep 2 4 dagen, 4 uur per dag   - €22.570,- 

(ongeveer) 

Sociaal Emotionele ontwikkeling Fides  Ondersteunen in de 

groepen 

-        €2000 

Vakleerkracht muziek (?) 1 dag per week - € 17.386 (zoveel 

kost een leerkracht 

1 dag in de week. 

Even ter indicatie) 

Totaal:     Resterend: €6.139  

Uitgegeven: 

€178.266 

 

8. Schoolveiligheidsplan 

Goedkeuring ligt bij de GMR. Waarom? Is erg schoolspecifiek. Voorstel is om dit 

mee te nemen naar volgend schooljaar. Uit te filteren wat schoolspecifiek is en daar 

een kwaliteitskaart van te maken. 

9. Verkeersveiligheid 

Dhr. Vogels van de gemeente is geweest en heeft de situatie bekeken. Hij komt er in 

september op terug.  

Geen officiële reacties op het stoppen van brigadieren. 

10. Rondvraag 

Het is goed om zorgvuldig te zijn in de communicatie wanneer er leerkrachten 

afwezig zijn. We moeten kritisch zijn wat we met ouders (moeten) delen. 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar: o.a.schoolveiligheidsplan, ambitiekaarten, 

verkeersveiligheid. Voorstel 23 september 19:00 uur tot 20.30 uur. 



Jaarplanning was dit jaar niet compleet, ligt dit aan instelling van de app...? Is dit 

verschillend per jaargroep? Tip voor groep 8, eindejaarsplanning vroegtijdig delen 

met ouders i.v.m. vrijnemen voor b.v. het uitvegen. 

11. Wat koppelen we terug? 

Vervolg NPO-gelden besproken. MR kan zich vinden in de keuzes die gemaakt zijn. 

Er volgt een flyer voor ouders. 

Schoolgids ter goedkeuring, besproken en goedgekeurd. 

Jaarverslag ter goedkeuring, besproken en goedgekeurd. 

Het voorzitterschap van de MR wordt met ingang van volgend schooljaar 

overgedragen aan Inge Dobbelsteen. Roel Moret bedankt voor het voorzitterschap. 

12. Terugblik op deze vergadering en sluiting 

 

 


