
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S DE BLAAK   

Agenda MR vergadering 30-11-2021  

Aanvang:  19.30 uur (online via Teams) 

  

Notulant: Bram 

Voorzitter: John  

1. Opening  

De vergadering wordt om 19.32 door John geopend. 

2. Notulen 19-10-2021 

Na verbetering van enkele puntjes is de notulen goedgekeurd. 

3. Mededelingen vanuit de directie 
 
Corona: het valt op school nog steeds mee. Afgelopen week is 1 klas thuis gebleven vanwege 
verschillende besmettingen en leerkrachten die in quarantaine moesten. Er waren geen 
vervangers, vanwege klachten is alleen op vrijdag online lesgegeven, verder hebben kinderen in 
een thuiswerkboekje gewerkt.  
Vanuit Opmaat kwam zeer laat informatie, daardoor kon er pas aan het eind van de zondag 
informatie worden gedeeld met ouders.  
Ouders zijn het niet altijd eens met het beleid en laten dat via mail horen. School heeft het 
streven om te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk naar school gaan.  
 
Yessica vraagt of het bewust was om niet te melden dat het informatiebericht naar ouders zo 
laat kwam. Janneke geeft aan dat ze dat wel heeft overwogen, maar uiteindelijk niet heeft 
gedaan. Yessica geeft aan dat dat voor ouders prettiger kan zijn. Janneke zal het een volgende 
keer anders doen. 
 
Opmaat heeft vanwege de lange wachttijden een commerciele “teststraat” in de arm genomen, 
omdat we anders leerkrachten te lang kwijt zijn, nu zou dat beperkt moeten worden tot 1 dag. 
 
John geeft aan dat er weinig/geen cijfers worden gedeeld mbt corona. Janneke geeft aan dat ze 
dat bewust niet doet, omdat het onrust op kan leveren. John geeft aan dat het ook andersom 
kan werken, dat het gerust kan stellen en dat niemand er zomaar zijn eigen nieuws van kan 
maken. Yessica geeft aan dat ze het wel fijn zou vinden dat er meer informatie komt, juist om de 
positieve kant te belichten. Janneke neemt de opmerkingen mee en zal een keer terugkijkend 
informeren in de nieuwsbrief. 
 
 



We hebben vertraging opgelopen met de bieb. We hopen dit in het nieuwe jaar te kunnen 
openen samen met de ouders. 
 
Alle gesprekken (dus ook adviesgesprekken) volgen nu online. 
 
4. Informatie koersplan 
Janneke is in de hectiek vergeten het koersplan te mailen. Het schoolplan bestaat niet meer. Dat 
is het koersplan icm ambitiekaarten geworden. Het wordt doorgeschoven naar een volgende 
vergadering. 
 
5. Vaststellen begroting 
6. Informatie meerjarenformatieplan 
Deze punten worden samengenomen en uitgelegd door Janneke. De begroting is samen met de 
controller gemaakt. Janneke vanuit visie en de controller vanuit financiën. Er wordt 
gepresenteerd vanuit de 6 ambities van onze school, deze punten zijn gekoppeld aan de 
begroting. Het bestuur heeft uiteindelijk de begroting goedgekeurd. Het leerlingaantal van de 
school is stabiel en de verwachting is dat dat zo blijft. 
Er zijn op dit moment geen grote onvoorziene uitgaven. Wel is er gekeken naar de toekomst, 
met eventuele hogere bijdragen voor huisvesting (Energierekening) 
 
Yessica vraagt wat er is begroot voor de bibliotheek. Er wordt jaarlijks een vast bedrag begroot 
waar alles (kasten, leesconculente en boekcollectie) van wordt bekostigd. 
 
Willem vraagt waar het batig resultaat naartoe gaat. Dat gaat uiteindelijk op de grote hoop van 
de stichting.  
 

7. Wat ruist er… 

Geen bijzonderheden 

8. Mededelingen uit GMR  ‘ 
 
In het stuk van de NPO gelden staat een verkeerde berekening. Er wordt uitgegaan van 4% dat 
afgedragen wordt aan het bestuur, maar als je de rekensom goed uitrekent dan is het 8%. Dit 
mag mee worden genomen bij de instemming. Verder vinden we het een prima plan. 
 
GMR: er is op dit moment 1 reactie binnengekomen. Er is informatie opgevraagd, verder geen 
toezegging. 
 

9. Mededelingen uit de OR-vergadering   

Geen bijzonderheden 

10. Mededelingen en bijzonderheden uit de leerteams  
 

Middenbouw is voornamelijk bezig geweest met de nieuwe rekenmethode, close reading en het 
NKC. Bij NKC is het met name in groep 3/4 lastig. Kinderen in groep 3 lezen nog niet en kinderen 
in groep 4 al wel, hoe te werken bij een 2 jarige cyclus. 

Bovenbouw is voornamelijk bezig geweest met het NKC en het bespreken van de adviezen van de 
groepen 8. 

 



11. Overblijven 
 

Op dit moment zijn er weinig vrijwilligers die overblijven. Leerkrachten lopen veel buiten. Het 
is goed om 1. Een oproep voor nieuwe vrijwilligers in het wijkblad/facebook de blaak te doen 
2. Goed te noteren hoeveel uren leerkrachten en ondersteuners nu overblijven 3. Te kijken 
op welke manier leerkrachten en ondersteuners kunnen worden gecompenseerd voor het 
overblijven. 
 

12. MR jaarverslag  
 
Geen op- of aanmerkingen 
 

13. MR begroting  

Er is wat minder begroot vergeleken met eerdere jaren. Verder geen bijzonderheden. 

14. Kwaliteitskaart MR 

Willem heeft de kwaliteitskaart verder uitgewerkt. Het stuk is duidelijk en we gaan ermee aan 
de slag. Gedurende het jaar blijven we de kwaliteitskaart bekijken en waar nodig aanpassen 
zodat het een stuk wordt dat we de komende jaren kunnen gebruiken. 

Yessica oppert of het een goed idee is om aan het eind van het jaar een stuk naar ouders te 
sturen waarin we meer inzicht geven waar we als MR aan hebben gewerkt. 

15. Post  

Mail ontvangen van een personeelslid van OBS Koolhoven over communicatie. Lieke heeft de 
mail beantwoord. 

16. Rondvraag 
 
Geen vragen 

Sluiten de vergadering om 21.55 uur 

 


