
   
 

   
 

  Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 
  

  
Notulen MR Vergadering maandag 4 januari 2021 
Aanvang: 20:00 uur. 

  
Aanwezig:  

PMR:           Jorien, Samira, Marja 
OMR:  Geert, Kariem, Nicole, Paulien (vz) 
Directie:  Kelly (gedeeltelijk) 

Afwezig:  - 
Notulist:  Marja 

___________________________________________________________ 
  

1. Opening 
Paulien opent de vergadering. 
  

2. Notulen 3 november 2020 zijn goedgekeurd 
 

3. Mededelingen 
- Bieb heeft besloten uit de MR te stappen. Er wordt nu gezocht naar een 

nieuw PMR lid. 

- De PMR heeft zich beziggehouden met het werkdrukakkoord. Van het geld 
dat over is, mogen spullen aangeschaft worden. Het geld moet uitgegeven 

worden, anders is het weg en krijgen we volgend jaar ook minder geld. 
Personeel van dit overgebleven geld inhuren is niet mogelijk, want dan 
zou dat structureel zijn. 

  
4. Vacature PMR 

Zie mededelingen 
  
5. Dyslexieprotocol 

Vragen naar aanleiding van het dyslexieprotocol. 
- Wat wordt er bedoeld met Toetsen vanuit dyslexieprotocol? Over welke 

toetsen gaat het? 
- Hulp? (blz 8) Doen wij dit? Logopediste geeft hulp op school. 

Dyslexiebehandelingen mogen namelijk op school gegeven worden( blz 

11). Wij faciliteren dit alleen als school. Indien mogelijk, helpen 
onderwijsassistenten ook. Alle hulp die gegeven wordt, wordt 

opgeschreven. 
- Over hoeveel kinderen praten we? Wij hebben een gemiddeld hoog 

percentage. Het duurt lang voordat een kind onderzocht wordt. Er moet 3 

keer een E/V gescoord worden op DMT of 3 keer een D score op DMT en 3 
keer een E/V score op citospelling.    

                    
  
Wij werken nu nog niet volgens dit protocol. 90 % doen we al wel.  

 



   
 

   
 

 
6. Begroting 

Vraag vanuit de MR is: waar geven wij advies op? Het zijn maar getallen. 
Het grote geheel wordt niet gezien. Graag meer inzicht in de verschillende 

posten. 
De begroting loopt van januari tot januari. 
Er bestaat een meerjarenbegroting op stichtingsniveau maar school heeft een 

jaarbegroting. 
Ieder jaar heeft Kelly kwartaalcijfergesprekken. Hierin wordt bekeken hoe de 

school ervoor staat. Hoge kosten moeten altijd overlegd worden. 
Investeringsbehoefte worden besproken met Jolanda (controller), daarna met 
MR. 

Kelly heeft in de vergadering verder uitleg gegeven over de vragen die 
schriftelijk aan haar gesteld zijn voorafgaande aan de vergadering. 

Duidelijk is wel dat de Bloktempel de zaken op orde heeft. 
  
In het jaarverslag wordt vooruitgekeken naar volgend jaar. Welke koers varen 

we en wat gaan we doen. MR wil graag meer betrokken worden bij de financiële 
uitwerking. Kelly gaat proberen om daarin meer te verduidelijken. 

Bij een aantal zaken is al advies gevraagd. (Bijvoorbeeld de optie van een groep 
3/4 want daar hangt ook een kostenplaatje aan). 

  
7. Lockdown/studiedag en leerlingvrije dag 
Dit schooljaar zijn de kinderen ook nog vrij op 22 en 25 januari. Het is een 

leerlingvrije dag en een studiedag. Ouders hoeven dan geen thuisonderwijs te 
geven. 

Studiedagen zijn wel belangrijk.  
Idee: vrijdag vrij. Maandag les. We moeten wel schoolbreed voor hetzelfde 
kiezen.  

Kelly neemt het mee en komt er nog op terug. Uiteindelijk beslissen leerkrachten 
hierover.  

  
8. Nieuwbouw 
Huisvesting is een must vanuit de gemeente. Zij moeten hiervoor zorgen. 

SKPO en Platoo willen beiden hierbij betrokken worden. 
Wij, als MR, willen graag weten wanneer en waarop wij instemming mogen 

geven. Wij willen dit graag met Peter Tijs bespreken. Voor nu missen wij veel 
informatie. 
  

9. Ingekomen post/mail 
Geen post of mail. 

  
10.        GMR 
Er is geen GMR vergadering geweest. 

  
 

11. Rondvraag 
Kelly: er zijn 2 tekeningen voor het voorplein.  Een van Seuntiens en een van 
van Berkel. Het wachten is op de offerte. A.s. donderdag is er een 

offertebespreking. 
Is er een ouder en collega die met Kelly een groepje wil vormen om dit te 

bekijken? 



   
 

   
 

  
Jorien: Er wordt een MR cursus voorbereid. Is dit iets voor ons? 

Paulien heeft de cursus al gevolgd. 
Wie wil er deelnemen? 

Later deze week komt er een mailtje over.   
  
  

 
Bijlage 

  

BESLUITENLIJST 

 

Datum Nr
. 

Besluit Wie 

06-02-20 1. De secretaris beheert de mail Robbie 

06-02-20 2. Nieuwe afspraken rondom informatieverstrekking 
en vergaderingen 

MR 

02-04-20 3. MR is akkoord met vorming combiklas 3/4 MR 

02-04-20 4. MR is akkoord met het rooster MR 

02-04-20 5. MR sluit aan bij bedankbarbecue op 3 sept. 2020 MR 

16-06-20 6 MR gaat akkoord met SOP MR 

16-06-20 7 MR stemt in met nieuwe rapport gegevens zoals 
beschreven in voorstel 20-21 

MR 

16-6-20 8 Akkoord voor tekst schoolgids met aanpassingen 
door Kelly en Paulien. 

Kelly 
en 

Paulien 

    

 

 

ACTIELIJST 

 

Datum Nr. Actiepunt Wie Status 

24-09-20 1. Status MR uitzoeken bij uitbreiding 
school 

Kariem  

02-04-20 2. MR bijeenkomst voor ouders begin 
volgend schooljaar 

MR  

03-11-20 3. Peter Thijs SKPO uitnodigen Jorien  

03-11-20 4. schoolplan goed door te lezen en op- of 

aanmerkingen delen via google 
document 

Allen  

03-11-20 5. School Website met directie bekijken 

mbt MR gedeelte 

Kariem  

04-01-21 6. Betrokkenheid MR bij 

begroting/investeringsbehoefte 
afstemmen 

directie  

 
 

 


