
Notulen MR vergadering 
 
Datum   8  december 2021  
Tijd  20.00 uur  
Locatie  online via Teams 
Aanwezig:   Paulien, Bibi, Yvonne, Liselotte, Annemarie 
Toehoorders: M. Merkx, K. Keetbaas 
Vanaf 20.30 u  Veerle Brugmans-de Bont (GMR) 

 
 

  Info Advies Instem
ming 

Behandeld 
door 

1 Opening & welkom 
Opening om 20.00 uur 
2 toehoorders voor de procedurele gang van zaken in verband met 
de keuze voor nieuwe schooltijden 

   Paulien 

2 Vaststellen agenda 
De volgorde van de agendapunten verandert iets 

    

3 Vaststellen notulen d.d. 08-12-2021 
Bij deze leggen we de procedure vast: 
De notulen worden z.s.m. rondgestuurd via e-mail, een week 
hebben de leden de tijd om te reageren. Daarna zijn de notulen 
vastgesteld en worden ze op de website geplaatst 
We zullen in het torenpraatje steeds een korte samenvatting van de 
vergadering geven 

x    

4 Ingekomen stukken 
Vanuit delta is er een mail gekomen over het begrotingsproces 
Door centralisering bij Delta (de inzet van Delta support) is er met 
de eindverantwoordelijk schoolleider voornamelijk gesproken over 
het primair onderwijsproces. 
Na de vaststelling van de begroting binnen het bestuur zal de  
begroting op de scholen op de agenda komen te staan. 

x   Liselotte 

 Jaarplanning MR 
Liselotte stuurt deze rond, zodat we kunnen kijken welke items 
wanneer aan de orde komen 
Het notuleren doen we in toerbeurt, dit willen we dan ook 
vastleggen 

   Liselotte 
 

 Schooltijden 
De stemmen zijn geteld, de uitslag is medegedeeld. 
De oudergeleding van de MR is er om neutraal te beoordelen of het 
proces goed verlopen is, dat is het geval. 
Vervolgstap: document naar de MR voor instemming 
Op 09-12-2021 volgt er een publicatie in de app 
De schooltijden worden aangepast per 01-09-22 
Het team plant werksessies voor de aanpassingen in het rooster 
Later in het jaar: hoe komt de schooldag er globaal uit te zien? 

  x Annemarie 

 Vanuit de GMR 
Veerle stelt zich voor en de MR leden stellen zich voor. 
4 vragen: 
1 voortgang NPO gelden: 
Gaat best goed, sommige instanties (voor bijvoorbeeld scholing) 
zitten vol, soms duurt het langer omdat het centraal geregeld moet 
worden. De besteding en uitvoering van het NPO beleid is met 
ouders gedeeld 
2 Er is een verslag over huisvesting  
Er is een nieuw plan van de gemeente, de visie van Delta wordt via 
OCS hierin meegenomen. De GMR heeft inspraak gehad bij het 
vormen van de ideeën, Voor de school zijn er 3 vragen te 
beantwoorden. Hierover zullen we nog een antwoord moeten 
formuleren, de vraag is voor wanneer dit moet gebeuren (kan het in 
de volgende vergadering?) 

x   Veerle 

6 oktober 
8 december 
9 februari 
13 april 
15 juni 



3 Is er behoefte aan scholing: Bibi & Yvonne willen graag de start 
MR cursus volgen 
4 Hoe zien we de rol van Veerle?  
Minimaal één keer per schooljaar sluit Veerle aan. Als we behoefte 
hebben, nodigen we haar uit. De notulen sturen we haar ook toe. 
 

9 BVL 
Vanuit de werkgroep verkeer: 
September: groene voetstappen  
december/januari: verlichtingsactie 
Vervolg voor komend jaar zal nog ingevuld worden 

x   Liselotte 

5 Mededelingen  

• Directie 
-Nieuwe OA collega per 15 november: Sandra  
-Nieuwe leerkracht in januari: Michelle 
-Kwaliteitsimpuls (inclusief gelden)vanuit de GGD voor de 
voorschool, betere overgang naar groep 1. 
-Corona: gr 3-4 vorige week, groep 1-2 en 7-8 deze week 
thuisonderwijs 
We zijn er vorig jaar genadig afgekomen, nu komt het wel 
hard aan. 
Zelftesten voor bovenbouw leerlingen worden morgen 
uitgedeeld. 
-Kinderraad: leerlingen zijn gekozen, volgende week is de 
eerste vergadering. 
Huisvesting kan hierin ook besproken worden, 
terugkoppeling naar ouders via de app is ook een goed 
initiatief. 

• Team 
Geen bijzonderheden 

    
Annemarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne 
 

7 Rondvraag 
Bibi: Torenpraatje 1 keer per maand wordt wel heel groot 
Afgelopen weken was er heel veel informatie via de app, dit komt 
vooral door de hectiek van het moment. Er moest veel belangrijke 
informatie gedeeld worden. 
We zullen in de teamvergadering bespreken hoe we de 
informatiestroom weer in balans kunnen brengen. 

x    

10 Sluiting 
21.27uur 

 

   Paulien 

 

Actielijst: 

wat  wie  Wanneer  

Oproep RSV moet als bijlage in TP? Navragen bij GMR  
Ja, dit wordt meegestuurd 

LR  20-10-2021  

Jaarplanning MR? Opzoeken  
Niet gevonden in de docs van Yvon, maar wel opzet 

LR  01-12-2021  

Ouderbijeenkomst:  
Ouders uitnodigen  
Powerpoint sturen  
Herinnering sturen  

  
AW  
AW  
AW  

  
21-10-2021  
21-10-2021  
01-11-2021  

Notulen 1e vergadering op de website plaatsen LR 09-12-2021 

Notulen 2e vergadering op de website plaatsen LR 15-12-2021 

Jaarplanning rondsturen LR 15-12-2021 

Digitaal of in vergadering : afstemmen 3 vragen vanuit de GMR allen Vóór wanneer? 

BVL agenderen LR Iedere keer 

Schooltijden agenderen LR Iedere keer 

Informatiestroom op teamvergadering bespreken AW 11 januari 

Rondvraag op de agenda LR Iedere keer 

 


