
Notulen MR-vergadering  
Datum: 01-07-2021. 
 
Aanwezig: Randy Robinson, Quirine van der Werff, Hugo Jacobs, Angela Smit Martinez, Karim 
El Khetabi, Alma Mansou, Carolien Broeksema, Bernadette Evers, Gladys Cleve. 
  
Afwezig: Jacqueline Knijft, Alma Mansour 
 
Voorzitter: Carolien Broeksema  
Secretaris: Angela Smit Martinez 
Notulist: Sanne van der Heiden 
 
1. Opening.   
 
Quirine van der Werff opent de vergadering. Carolien Broeksema is wat later. 
-In de volgende agenda het punt notulen toevoegen.  
 
2. Mededelingen.   
  

- Kandidaat voorzitterschap: Carolien Broeksema neemt het stokje over.  
Twee weken de tijd voor een tegenkandidaat, mocht die kandidaat zich niet 
aanbieden dan is Carolien Broeksema automatisch de voorzitter.  
 

- Zwemmen: Meerderheid van de middenbouw heeft aangegeven dat het zwemmen na 
komend jaar niet meer door zal gaan.   
 

- Jaarplanning MR: 6 vergaderingen zijn ingepland voor het komende jaar.  
 
 

3. Ingekomen stukken. 
 
Geen ingekomen stukken 
 
4.Vakantieplanning 
 
18 uur vakantie over. Deze uren plannen wij komend jaar niet in, in verband met het 
afgelopen jaar. 
 
Er zijn 10 studiedagen ingepland. Voor een aantal data is er al inhoud.  Zoals bij elke school 
zijn er ook een aantal studiedagen die de leerkracht zelf in kan delen met bijvoorbeeld 
administratie.  
 
Drie studiedagen zijn halve dagen.  
 
Stemming: 



5 stemmen voor 
 
5. Schoolgids 
 
Schoolgids is in concept. Het zijn kleine wijzigingen. Het document is voor 95% identiek aan 
de versie van afgelopen jaar. De MR heeft besloten te wachten op het definitieve document. 
Zodra de MR deze ontvangen heeft zal er een stemming komen.  
 
De deadline is uiteraard voor de zomervakantie. 
 
Besluit: de schoolgids komt alleen nog maar digitaal en online. Er komt geen papieren versie 
meer.  
 
De MR komt nog een keer bij elkaar om de voorzitter te kiezen en daarbij wordt er ook een 
stemming gedaan voor de zomervakantie.  
 
6. Formatie 
 
-Jim van Nijnatten blijft. De vacature bij B4 is dus vervuld. 
-Esmaa Hmammouch heeft haar ontslag ingediend waardoor er voor drie dagen een vacature 
in O7 openstaat. Ook staat er 1 dag open voor bouwcoördinator  
-2 nieuwe onderwijsassistenten aangenomen 
-2 sollicitatie gesprekken op 2 juli 
-Een collega van ons gaat de vacature voor gedragsspecialist overnemen 
-Drie zij-instromers aangenomen 
 
Vragen: 
 
Randy Robinson:  
invullen BAPO dagen door een stagiaire of leerling docent. Mag dat? LIO studenten mogen 
voor de klas staan. Uiteraard hebben ze supervisie door een ervaren leerkracht die niet 
continu aanwezig hoeft te zijn. 
 
Karim El Khetabi: 
Opmerking: ingewikkeld dat er op het laatste moment dingen wijzigen.  
Vraag: veel verborgen vacatures (2 FTE)  
Zorg: wie is er nog na de zomer? Door verborgen vacatures en een krappe formatie is er snel 
de mogelijkheid bij ziekte dat er veel klassen naar huis gestuurd moeten worden.  
 
Bernadette Evers: 
 
Culturele instellingen hebben zaken opgezet rondom anders organiseren waarin er 
vakdocenten vanuit verschillende achtergronden ingezet kunnen worden bij het uitvallen 
door bijvoorbeeld ziekte. 
 
Er is zeer zeker over nagedacht. Er is voor een deel van de school dan een dag georganiseerd 
moet worden en qua roostering is het erg lastig. 



 
Stemming  collega’s:  
Allen keuren het goed 
 
7. Vrijwillige ouderbijdrage en allocatie 
    Jaarplan 
 
Angela Smit Martinez:  
Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt? Wat is de ambitie?  
 
Er is nog een bedrag over voor educatieve/leuke activiteiten. Wij hebben de ambitie om veel 
activiteiten in te plannen zoals bijvoorbeeld schoolkamp. 
 
Karim El Khetabi: 
Waarom zijn er geen schoolreisjes ingepland terwijl het wel kon? Vanuit boor is er 
aangegeven dat het per 31 mei mocht.  
Antwoord Hugo: Het blijft aan de school zelf om de keuze te maken om op schoolreis te gaan 
of niet.  
Reactie Karim: Deze keuze moet dan wel goed uitgelegd kunnen worden aan de kinderen en 
ouders. 
 
Carolien Broeksema:  
Er is een bouwvergadering geweest. Bij boor wordt er nog steeds afgeraden om te mengen 
met groepen, daardoor is er ook besloten om niet door  te gaan met de schoolreis. 
 
Randy Robinson: 
Veel ouders zijn niet bereid om de ouderbijdrage te betalen in verband met de weinige 
betrokkenheid en weinige schoolreisjes etc.  
 
Ouderstemming: 
4 stemmen voor 
 
8.  Jaarplan 
 
Het jaarplan is nog niet af. Er is feedback gekomen. 
 
Waar zijn de onderwijsassistenten voor: 
Onderwijsassistent gaan samen met ib’ers, leerkrachten, RT’er kijken naar schoolanalyse en 
kijken welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben om de resultaten omhoog te 
krikken.  
 
Het feedback wordt nog verwerkt in de jaarplanning. Hugo geeft aan welke punten gewijzigd 
zijn zodat de MR dit kan bespreken.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Punt voor punt de jaarplanning langsgaan. 
 
Brede schoolanalyse: 
  
Karim El Khetabi: 
Wat betekent de sterkte? Waarom is het een sterkte?  
 
Antwoord Hugo: Soms gebeurd het weleens dat er een andere uitslag uit de toets komt dan 
wat je van het kind verwacht. Bij ons is dat niet zo. De leerling score zit heel dicht bij wat wij 
die leerling ook past. Als dat een keer niet zo is, dan wordt dat direct opgepakt. Soms wijkt de 
NIO behoorlijk af van wat er uit de CITO toets komt. 
 
Carolien Broeksema:  
Taalspecialisten. Uitgebreide uitleg. Hoe kot  er dat er een daling zit bij begrijpend lezen. 
Oorzaken met moeite met begrijpend lezen 
 
Lezen is geen probleem. 
 
Rekenspecialisten:  Overzicht resultaten groep 7 bouwbreed? De  overzicht is aanwezig. 
Groep 6 is wel aanwezig. Carolien Broeksema kan deze in de onedrive zetten.  
 
Gezien de tijd is het beter dat de MR hun vragen in een document naar Hugo Jacobs stuurt. 
Hugo zal zijn antwoorden naar de MR sturen. 
 
TO DO: MR maakt een document met hun vragen over de jaarplanning. Deze sturen zij op 
naar Hugo Jacobs. 
 
Angela Smit Martinez:  
 
Bij een te volle agenda moet er op tijd bepaald worden of er een extra MR vergadering 
ingepland moet worden. Een document met vragen is niet altijd gewenst.  
 
 
Gladys Cleve: 
 
Achterstanden wegwerken.  
 
Extra budget voor het eerst in het leven geroepen die specifiek bedoel zijn in ons PPO regio 
zuid.  
 
Budget kan je inzetten voor extra steun van buitenaf voor een kind. Onderdeel van PPO.  
 
Hugo Jacobs gaat de aangepaste jaarplanning in de MR omgeving 



 
Jaarplanning stemming datum kan pas bepaald worden als de comments beantwoord zijn. 
Daarna kan er pas gestemd worden.  
 
 
9. Ventilatie en airco 
 
Toen corona aanbrak werden alle scholen gecontroleerd op ventilatie. Ook hebben wij in elk 
klaslokaal een CO2 melder. Die staat bijna nooit op rood, zelden op oranje en staat vooral op 
groen.  
 
Airco’s worden afgeraden.  
Zwenkventilatoren mogen alleen aan als de kinderen buiten zijn.  
 
Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid.  
 
De school is goedgekeurd.  
 
Er gaat een enquête uit naar collega’s over de ventilatie, hitte en schoonmaak.  
Goed idee om de kinderen er in mee te nemen.  
 
Ook een enquête naar ouders?  
 
Een aantal collega’s gaat in de laatste week van de vakantie de school weer gezellig maken 
met bijvoorbeeld posters. 
 
10. Vloerbedekking en gordijnen 
 
Vloerbedekking wordt volgende schooljaar in het hele gebouw van de Grift 50 vervangen. Er 
wordt een werkgroep opgezet om te bepalen wat voor vloerbedekking er wordt geplaatst. 
 
Vallen allemaal niet onder de begroting. Dit wordt bovenschools geregeld zoals verf, ventilatie 
en airco.  
 
 
11. Rondvraag 
 
Hugo Jacobs: nee 
Karim El Khetabi: nee 
Bernadette Evers:  
Agenda staat vaak te vol. Er kan misschien een tijdsbewaker aangesteld worden/zijn de 
onderwerpen dringend/kan er een extra MR vergadering  
Angela Smit Martinez: enquête over les geven in coronatijd. Wat is de uitslag geweest van 
deze enquête? Carolien noteert dat we daar naar opzoek gaan.  
Quirine van der Werff: nee 
Randy Robinson: nee 



Gladys Cleve: nee 
 
12. Afsluiting 
 
Carolien Broeksema sluit de vergadering af.  
 
 
 
 
 


