
 

Notulen MR vergadering 2022-03-29 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: de Vlier 

 

1. Opening vergadering 

Opm over verzetten agendapunt mbt NPO gelden – verzoek om overzicht te delen 
met MR leden van voorgaande NPO scan. Overzicht van tijdsplanning vanuit de 
overheid wordt gedeeld. 
Oudergeleding ziet graag dat opzet NPO scan eerder gedeeld wordt voor bespreking 
wat eea inhoud. Evaluatie vindt later plaats. 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering              
Notulen akkoord 

Stukken vooraf eerder doorsturen 
3. Mededelingen:                                              

- Directie:  
Afscheid 2 teamleden – met attentie van MR (bij definitief afscheid 
onderwijs). 
Info mbt herstel en ouderschapsverlof. 
QLIQ nieuw logo per mei 22 – zoekt naar meer verbinding met haar 
personeel 

- GMR  - zie notulen 

3 nieuwe personeelsleden zijn aangemeld voor de GMR     
- OR   - evaluatiegesprek OR en MR 

Wordt als opbouwend gesprek ervaren.  
Schoolreisje is geregeld. OC gaat financieel plan maken.  

4. Ingekomen stukken: 
    - Info Mr – tijdschrift voor medezeggenschapsraden 
5.  Begroting en formatieplan de Vlier - traject (informatief)  

Directie deelt overzicht begroting. In de begroting een correctie factor opgenomen 
 omdat de lln telling voortaal vanaf 1 februari gaat tellen. Betaling overheidsgelden 
    gaat voortaal in gedeeltes per schooljaar.  

Profilering van QLIQ heeft als grondslag dat QLIQ positief en actief zichtbaar wil zijn 
naar de buitenwereld. 
Afdracht aan bovenschools is gebaseerd op aantal lln. Financiën de Vlier zijn goed op 
weg. Binnen de directies is aandacht voor financieel plan en beheer van de 
individuele scholen middels sluitende deelbegrotingen (op termijn). 
Doorgroei naar Kindcentrum – start nieuwe manager Spring mrt 22, overleg en 
vorming krijgt nu steeds meer invulling. 
Formatieplan: 2 lkr minder middels vertrek + oa wat minder uren. Daardoor klopt 
ombuigingsopdracht van de Vlier. Zittende lkr behouden hun formatieaanstelling.  
LLn aantal komend schooljaar is nagenoeg gelijk. 



 
6. Uitslagen onderzoeken bespreken (informatief)    

Tevredenheidsonderzoeken – de Vlier scoort vergelijkbaar met andere QLIQscholen.  
Evaluatiepunten zoals accuraatheid enquête, terugkoppeling en responsaantal is 
teruggegeven binnen de Beleidswerkgroep van QLIQ.  
Pedagogische relatie – team heeft op de studiedag de resultaten besproken.  Scores 
als: complimenten krijgen, contact met ouders, ouders binnen school - daarover zijn 
de lkr in gesprek gegaan om te bespreken wat verbeterpunten kunnen zijn. 
Personeel: ontwikkelpunten QLIQ gevoel en werkdruk. - wordt nog op schoolniveau 
teruggepakt.  

7. Klimaatbeheersing/onderhoudsplan – stand van zaken (2018 besproken)  
2025 wordt de mechanische ventilatie vervangen. Verder geen ontwikkelingen 

  hierin. 
8. Vacature MR (1 ouderlid stopt volgend jaar – kinderen van school af)   

2 leerkrachten 2022 herkiesbaar (indien gewenst) (besluitvormend) 

In Vlierpraatje oproep opnemen  
9. Informatie over vakantierooster (informatief)    

Geen op- en aanmerkingen – ter kennisgeving. Studiedagen worden nog ingepland 
 en gedeeld. 

10. Rondvraag                                                     
- onderwijstijd – evaluatie vanuit ouders en team. Nu jaar ingesteld. Verplichte 

onderwijstijd – wordt daaraan voldaan? Vanuit ouders geen negatieve geluiden. 
Personeel vindt het prima draaien. Op studiedag team evalueren. 

• NPO scan, evaluatie en planning komend schooljaar bespreken - dit punt komt eerst 
in het team voordat het besproken wordt in de MR –vergadering juni/juli na 
studiedag team 

• Directie mailt MRleden de scan van vorig jaar door. 
 


