
 
 

 

NOTULEN MR VERGADERING HET CARILLON 30 MEI 2022 (incl. 6 juli) 

 

Datum en tijd:  Maandag 30 mei 19.00 uur via Teams 

(Extra) Aanwezig: Danielle  

Notulist: Carola  

Volgende vergadering: Woensdag 6 juli  

Eerstvolgende vergadering schooljaar 2022/2023 Woensdag 12 oktober  

 
Acties 

Afgeronde acties Door wie? Wanneer? Status 6 juli 

Contact met ouder die zich 
vorig jaar had aangemeld 
voor de MR    

Carola  Begin juni Gereed 

Aanvullingen voor de 
schoolgids? 

Hele MR Juni Gereed, geen aanvullingen. 

Opzet MR jaarverslag 
2021/2022 

Carola – ter 
review aan MR 

juli Goedgekeurd & gedeeld om op 
de website te plaatsen.  

Lopende acties Door wie? Wanneer? Status 6 juli 

Overdracht Carola; wie 
neemt wat over? 
 

Hele MR Juni/september Besproken. Jaarplanning 
gemaakt. Eerstvolgende 
vergadering is Anne voorzitter. 
Daarna rouleren. Zij deelt ook 
de planning. 

Werkverdelingsplan PMR september Op agenda eerstvolgende MR 
Vergadering 

 

Agendapunten  

▪ Formatieplan - ter instemming door PMR  

Het is een behoorlijke puzzel om schoolbelang, groepsbelang, leerlingbelang en leerkrachtbelang 

samen te brengen. Langdurig ziekteverzuim en een vacature zorgen hierbij voor een extra uitdaging 

en druk. Duidelijkheid hierover wordt begin juni verwacht. De formatie wordt dan aan de PMR 

voorgelegd ter instemming en via mail ter informatie naar de rest van de MR gestuurd.  

 

Ook de laatste weken van het schooljaar worden acties ingezet om de leerlingen waarbij de 

leerkracht is uitgevallen goed te begeleiden en de overgang naar de volgende groep goed te laten 

verlopen. Benoemd wordt dat de flexibiliteit in het team enorm is. Er is extra ondersteuning door een 

onderwijsassistent. 

▪ Audit dinsdag 31 mei op school 
De hele dag is er een audit, mooi moment om met de thermometer te kijken: zijn we met de juiste 
dingen bezig? Ook ouders en leerlingen zijn bij de audit betrokken. Daarnaast zijn er diverse 
lesbezoeken en is er al documentatie opgestuurd. De MR krijgt een terugkoppeling van de audit.  
 



 
 

 
▪ Coalitie rijke schooldag  

 
Vanuit het OCW. Hiervoor is een subsidie aangevraagd met scholen en maatschappelijke partners in 
de wijken Holtenbroek en Dieze. Danielle geeft hier een toelichting op. Begin juni wordt bekend of 
we hier met onze gemeente voor in aanmerking komen. Het idee erachter is dat de krachten rondom 
naschools aanbod gebundeld worden, zoals cultuur, sport, huiswerkbegeleiding etc. Hoe kan dit 
breder aangeboden worden, zonder dat het ouders geld kost? 
 
Aan de MR wordt gevraagd ook na te denken wat ouders hierin belangrijk vinden. Er worden wat 
ideeën gewisseld. Belangrijk vinden we dat het mooi is dat er hierdoor ‘een dorp om het kind 
gecreëerd wordt’. De samenwerking hierin en het mogelijk maken voor iedere leerling is mooi. We 
hopen dat het ook bijdraagt aan sociale cohesie in de groepen en in de wijk. Wel benoemen we dat 
de druk op leerkrachten niet nog groter moet worden, in de uitvoering hiervan. Qua betrekken van 
ouders, denken we dat na een plan & visie, ouders betrokken kunnen worden waar behoefte aan is.  
 
▪ Schoolgids 
Deze zal worden aangevuld met het beleid camera observatie en data en tijden vakantierooster en 
studiedagen & Columbus. Ook worden er een aantal foto’s gewisseld.  
Aan de MR is gevraagd om evt. aanvullingen door te geven aan Danielle.   

 
▪ Terugblik MR/GMR avond over inclusief onderwijs en Integraal Kind Centrum  
 
De MR-leden die bij de GMR-avond aanwezig waren, blikken terug. Het was een interessant kijkje in 
de keuken rondom IKC. Aangegeven werd dat dit de toekomst is. Dit geeft stof tot nadenken en roept 
tegelijkertijd vragen op. Voelt alsof hier vanuit onszelf opvolging aan gegeven moet worden. Hoe 
staan wij hierin als school? Wat willen we graag? Wat betekent dit voor het onderwijs? Voor 
leerlingen? Voor ouders? En voor de leerkrachten?  
 
Danielle geeft een toelichting: Vivente-breed wordt hierover nagedacht en gekeken waar behoefte 
aan is. IKC. Ze benoemt dat het een ingewikkeld vraagstuk is en ook hierin is het belangrijk om samen 
te werken met andere partijen in de wijk. Intensiveren van deze samenwerking is in het voordeel 
voor de leerlingen. Zo is ook de samenwerking met onze buurschool de Vrije School intensiever 
geworden. Het is fijn om meer met elkaar in gesprek te zijn, korte lijnen te hebben en zaken te 
bekijken vanuit de wijk.  
 
Als MR bespreken we dit nog na. Leerkrachten merken op dat dit sommige leerlingen hier zeker baat 
bij zullen hebben. Ook hierbij delen we de zorg dat duidelijke scheiding moet zijn in wie welke rol 
hierin pakt, passend bij de expertise. Denk aan onderwijs, kinderopvang, sport- en muzieklessen etc. 
Ook hierin is polsen in het team waardevol. We willen voorkomen dat de druk bij leerkrachten groter 
wordt.  
 

▪ Vakantierooster en studiedagen – ter instemming  
Rooster voor volgend schooljaar is in het MT vastgesteld, in overleg met het team.  
De MR is hiermee akkoord. 
  



 
 

 

▪ Update verkeersveiligheid  
Via een filmpje van leerlingen uit groep 8 is bij ouders via de nieuwsbrief aangekondigd dat ze in de 
ochtend ouders op een positieve & duidelijke manier gaan aanspreken op hun gedrag in het verkeer 
rondom school. Dit is nu een paar dagen gedaan en er zijn leerlingen bij gekomen die dit willen doen. 
De reacties zijn over het algemeen leuk en ouders zien het als een goed signaal. De leerlingen gaan 
hier nog een paar weken mee door. Daarna komt er een terugkoppeling in de nieuwsbrief. Het is een 
mooi voorbeeld van samen met leerlingen werken aan verbeteringen. Hopelijk heeft de actie 
voldoende effect en zien we een verbetering in de verkeersveiligheid. Marloes deelt de video ook 
nog een keer via Parro, om meer mensen te bereiken.  

 
▪ Update Kanjer  

Marloes geeft kort een terugblik op de Kanjer informatieavond voor ouders. Er waren wat minder 
ouders dan zich hadden aangemeld, maar alsnog een goede opkomst. Communicatie hierover vooraf 
was intensief genoeg. De reacties op de avond waren positief. Er zijn verschillende reacties gekomen 
van ouders die bewust bezig zijn met de petten en thuis de kanjertaal proberen te spreken. Fijn dat 
een live informatieavond weer kon. Ook enkele MR geven aan dat ze het een leerzame avond 
vonden.  

▪ Overdracht werkzaamheden  

Vanwege het vertrek van Carola volgend schooljaar na 3 jaar uit de MR, denken de andere MR leden 
vast na wie welke taken overneemt en hoe ze hiermee omgaan.  
Volgende vergadering bespreken we dit weer, zodat e.e.a. overgedragen kan worden. 

▪ Vaststellen van de notulen vorige vergadering 

De notulen van vorige vergadering zijn akkoord. Marloes vraagt aan Anneke om ze op de website te 
plaatsen. 
 

  


