
Agenda gezamenlijke vergadering  directie en MR Hartevelden 

Datum: 7 juni 2021 

Tijd: 20.15 (gezamenlijk)        LET OP: 19.30 uur (onderling)   

Locatie: LIVE    Versie: 17-1-2023 11:45 

 

Aanwezig: Jette Oonk, Menno de Vos (voorzitter vergadering), Marcel van Gaal (voorzitter MR), Annemarie 

Krielen, Inger Kuiper , Angela Stal (notulist), Diana Verkaaik, Djago Smits 

Afwezig: Frank Visser 

Onderwerp Bijlagen 
Status 

1) Opening vergadering 
 
2) Vaststellen agenda 
 
3) Mededelingen 

- Vanuit directie 
De LVS toetsen worden gemaakt nu en volgende week gaan we 
evalueren. Voor volgende keer Michelle of Kim uitnodigen om uitleg te 
geven over de toetsresultaten. 

- Vanuit geledingen: GMR / MR   
In het begin van het jaar moeten we meerdere mensen werven voor de MR 
en de GMR. Diana stopt en Marcel stopt als er een nieuwe ouder is die 
hem wil opvolgen. We gaan overleggen of we verder gaan met 4 
leerkrachten en 4 ouders of 3 en 3. Dat beslissen we de volgende 
vergadering. 

 
- Vanuit werkgroepen: ouders / overblijven 
Geen mededelingen 
 

4) Notulen vorige vergadering(en) 
a) Voorlopige notulen 8 maart 2022     

De notulen zijn vastgesteld. Angela stuurt die naar Rob en vraagt ook 
aan Rob om de vorige notulen nog op de site te plaatsen. 
 

5) Ter instemming  

a) Groepsverdeling (PMR) 
Vraag van D: De groepen 1-2 groeien misschien door naar boven 30. Wat 
gaat er dan gebeuren. Er zijn kinderen die al meteen in de groepen 1-2 
geplaatst worden nu. Waarom is dat? Dat zijn vaak broertjes en zusjes van 
kinderen die al op school zitten. Dan gaan we voorbij aan de startgroep. Daar 
profileren we ons mee als school. Nu gaan er soms kinderen door, omdat de 
startgroep anders te groot wordt. Mochten de reguliere groepen te groot 
worden, dan is er volgens J een mogelijkheid om een extra groep of halve 
groep te formeren. De PMR kiest voor 16 groepen. Instroom kunnen we nu 
nog niets over zeggen. Open dag en inloopochtend worden weer gezamenlijk 
met de andere scholen ingepland. D wil graag inzicht in de kinderen die erbij 
komen in de loop van het jaar. Dit wordt besproken in het leerteam. Er is een 
goed overzicht aanwezig van de kinderen die instromen. 
December op de agenda hoe het met de instroom staat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Ter advies 
 
 
 

7) Ter bespreking 
a) Werkverdelingsplan (concept – volgende keer ter instemming PMR) 

Fijn dat je zelf tijd voor de klas hebt als de vakleerkrachten les geven. 

In de regel best goed. Alleen voor het toetsen van de Avi en Dmt  is het dit 
keer niet gelukt om daar genoeg mensen voor te vinden. J gaat kijken of er 
nog mensen voor zijn. 
Werkverdelingsplan: Wat spreken we met elkaar af wat je extra gaat doen 
tijdens de uren van de vakleerkrachten voor je klas? Verschil gym, 
handvaardigheid en muziek. Waardoor je duo er ook iets aan heeft, wat 
diegene dan niet meer hoeft te doen.  
 

b) Plan NPO evaluatie  + brief rol MR 
NPO gelden zijn volgend jaar voor het laatst. We kunnen dit reserveren en 
doorschuiven naar het jaar daarna. In juni weten we of we geld overhouden en 
dit geld zou je dan naar het derde jaar mee kunnen nemen. We kregen veel 
meer dan we eerst hadden gedacht. Houden we over dan kunnen we dat 
doorschuiven. Over 2 jaar hebben we ruim 2,5 tot 3 ton minder.  
Conclusie: daar waar zuinig aan gedaan kan worden zou fijn zijn. Goede 
keuzes maken.  

c) Schoolgids – procedure (volgende keer ter instemming) 
AS en Dj  lezen de schoolgids door. 

d) Evaluatie werkdrukmiddelen 
De vraagstelling mag wat anders. Bij het team is dit allemaal al besproken. 

 
 
8)  Ter informatie 

a) protocol zieke leerkracht 
Belangrijk om weer een keer door te lezen, zodat duidelijk is wat de volgorde 
van vervanging is. 

 
9)  Rondvraag 

Volgende keer bij goed weer gaan we eten bij Menno. Bij slecht weer gaan 
we naar Peerkes Hoeve. Inger kijkt een week van tevoren wat het weer is 
en reserveert bij slecht weer. 

 
We krijgen uitleg van wat Handle in Care inhoudt.  
 
VOLGENDE KEER:  
- DASHBOARD UPDATE 
- SCHOOLGIDS 

 
10)  Sluiting vergadering 

*Menno stuurt het document jaarplanning MR naar ons op. 
*Kim of Michelle uitnodigen voor de volgende vergadering. 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 12 juli bij Menno of Peerkes Hoeve. 
 
 

 


