
 

AGENDA + NOTULEN MR 11-01-2021 

Locatie :  Online in meet code: mrbsf 
 

Tijd       : 19.00-21.00 

MR                : Nancy, Etienne, Thera, Simone, Peter, Linda, Gina, 

Ron en Rob (tijdelijke vervanging van Gabriëlle) 

Notulist : Peter 

Datum  : Maandag 11-01-2021 

 
1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag  
De voorzitter opent de vergadering. 20.15 uur maken we “kennis” met OC. Geen vragen 

over de agenda. De notulen worden vastgesteld. We bespreken kort de actie- besluitenlijst. 

 

    2. Verslaglegging vorige vergadering  

Toelichting Allen indien nodig 

Doel Welke actiepunten zijn afgerond/welke actiepunten zijn er nog? 

Vaststellen notulen  
Zie lijst beneden. De notulen worden vastgesteld.  

 

   3. Mr reglement 
Toelichting Simone 

Doel Instemming verlenen  
Hoeft niet verder besproken te worden. Document wordt doorgestuurd naar Ron. Een 

opmerking over bevoegd gezag : Onderwijsstichting Innovo, Niet de directeur. Simone 

controleert website Innovo en koppelt terug naar Ron. Rob zorgt voor plaatsing op de 

website, zo ook het mail- adres MR (of dit controleren). 

 

   4. Begroting en formatie  

Toelichting Ron 

Doel informeren  
Bestuur presenteert concept. De grote lijnen blijven gelijk. 2 Nieuwe zaken/ veranderingen 

hebben te maken met: clusters werken samen en er komen verder weinig vaste richtlijnen. 

De reserves zijn bij alle directeuren bekend gemaakt. Verder wil men de afdrachten van de 

scholen gelijk trekken. Daar zal nog veel discussie over volgen. 31 januari wordt de stand 

van zaken definitief bekend gemaakt. Op clusterniveau zullen dan nieuwe besluiten genomen 

worden. Er is op dit moment nog weinig concreet nieuws. Er zullen naar verwachting geen 

grote personeelsveranderingen komen op onze school. 

 

    5. Jaarafrekening 

Toelichting Ron 

Doel Verhelderingsvragen stellen  
Ron heeft de benodigde informatie in teams gedeeld. Er is minder uitgegeven dan vooraf 

bedacht was. Dat zorgt voor een verschil van ongeveer 39.000 euro. Er zijn andere keuzes 

gemaakt: o.a. inzet van onderwijsondersteuners i.p.v. een leerkracht. We gaan van –50.000 

euro naar –10.000 euro. “Overige lasten” : door Corona zijn er natuurlijk geen uitstapjes 

etc. geweest.    

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

   6. Registratie van incidenten 

Toelichting Ron 

Doel informeren  
Hoe worden bij ons op school incidenten vastgelegd? Welke rol kan de MR hierin spelen? We 

hebben een fysieke incidenten- klapper. Niet alles wordt geregistreerd. Op onze school 

hebben we gelukkig met heel weinig ongevallen/ incidenten te maken. Eventueel letsel, 

toedracht en betrokken personen worden als onderdeel van het veiligheidsplan vastgelegd. 

MR zou een rol kunnen spelen m.b.t. RI&E. Dat is in het verleden al gebeurd. Er lijkt nog 

geen noodzaak om de gegevens te digitaliseren. Het is een idee om periodiek gegevens te 

delen binnen de MR om eventuele verbeteringen te gaan verzorgen. Vastleggen van 

incidenten zijn van belang als je eventuele ‘processen’ / ontwikkelingen niet over het hoofd 

wil zien. Directie prijst zich gelukkig dat er heel weinig incidenten bij ons op school 

voorkomen. Waar trekken we de lijn? Wat gaan we/ blijven we registreren? We komen er 

nog op terug. 

 

   7. Gebruik platform voor onlineonderwijs 

Toelichting Ron 

Doel informeren 

 Toelichting is toegestuurd door directie. Waarom de kleutergroepen contact via teams en de 

groepen 3 t/m 8 via meet? Als de kinderen chromebooks mee naar huis nemen, komen ze 

na inlog direct in meet. De google- omgeving bleek te moeilijk voor de kleutergroepen, door 

inloggen met wachtwoorden etc.  

 

   8. Agendapunten voor 24-2  

Toelichting allen  
Financiën 

CNV mogelijkheden 

Huiswerkbeleid : voor 6 april? 

Gezondheids-/ welzijnsbeleid 

Mogelijk Quickscan RI&E 

Terugblik 2e periode thuisonderwijs 

…  

 
 

   9.  Kennismaking met O.C. 

Toelichting Nancy 

Doel Kennismaken en samenwerking verkennen  
We stellen ons kort voor. 

 

Er is vaker een mooie samenwerking geweest tussen MR en OC. “We kennen elkaar eigenlijk 

niet”. Daar willen we verandering in brengen. Via deze weg willen we elkaar beter 

versterken. Hoe kijkt men tegen zaken aan? We zijn er allemaal voor de kinderen. Er is altijd 

ruimte voor vernieuwing. 

 

Meedenken over zaken betreffende Corona komt natuurlijk altijd van pas. Wat kan bijv. Een 

ouderbijdrage voor kinderen kunnen betekenen? Wat is er mogelijk? 

 

Handig als we onze “vaste” draaiboeken eens naast elkaar kunnen leggen? 

 

Directie is geregeld aanwezig bij vergaderingen van OC. Er zijn vaste aanspreekpunten. 

 

OC is ook blij met de hulp van teamleden school (werkgroepen).  

 



Wat zou de MR nog kunnen doen om samenwerking te intensiveren? Met het voorzomerfeest 

is nog veel hulp gewenst. Met bijvoorbeeld een kerstontbijt wordt voldoende hulp geworven 

via ISY.  

 

OC merkt dat er veel OC- leden de groep in de nabije toekomst zullen gaan verlaten. Men 

bekijkt hoe men nieuwe leden zou kunnen gaan werven.  

 

Als de MR meer met diverse activiteiten mee kan doen, komt MR meer in “the picture”. 

Ouders zijn dan meer op de hoogte van de MR en zien wie ze kunnen benaderen. De 

drempel wordt misschien verlaagd om contact te maken met elkaar. 

 

Vanuit ieders eigen rol/ taak kunnen en willen we elkaar zo goed mogelijk ondersteunen. 

 

Het is moeilijk om een eerste activiteit op de planning te bepalen, door Corona. We spreken 

af dat wanneer een en ander bekend is, een mail gestuurd wordt naar MR om eventueel bij 

te kunnen springen. 

 

De praatcafés kunnen voorlopig helaas niet doorgaan, ook niet online. Rob zal een nieuwe 

start in de gaten houden en dan bekijken we hoe OC en MR hier een bijdrage aan kunnen 

leveren. 

 

Mailcontact houden we in stand. Nieuwe afspraak gesprek OC / MR volgt in mei/ juni 2021.   

 

 

Actielijst   

N
r 
  

Datum 
besluit/act
ie 
vastgestel
d   

Wat   Wie   Wanneer   afgeron
d  

1
  

actie  MR reglement  Simon
e  

18-11-2020    

2
  

actie  Zakboekjes medezeggenschap 
WMS bestellen  

Ron  Schooljaar 
2020/2021  

x  

3
  

actie  

  

  

  

Mogelijkheden vervolgtraining 
MR uitzoeken  

Nancy
  

Schooljaar 
2020/202  

  

  

4
  

actie  Besluit huiswerkbeleid  Ron  Schooljaar 
20/21  

 uitstel 

5
  

actie  Terugkoppeling Kindgesprekke
n  

Ron  Einde schoolja
ar 2020/2021  

 uitstel 

x
  

actie   Concept jaarplan en schoolgids 
in teams zetten   

Ron   31-8-2020   x  

x
  

actie   Verslag vragenlijst Innovo   Ron   31-8-2020   x  



x
  

actie  Concretisering “wat verstaat 
BS Franciscus onder coach?   

Ron  6-10-2020  x  

x
  

actie    IB-ers uitnodigen voor 
presentatie op 31-8   

Gina   31-8-2020   x  

   

Besluitenlijst  

N
r 
  

Datum 
besluit/acti
e 
vastgesteld
   

Wat   Wie   Wanneer   afgeron
d  

x  besluit   Een vervangend MR-lid voor 
Gabrielle   

Gina  Schooljaar 
20/21  

lopend  

x  besluit   Vergaderdata schooljaar 20/21   

Ma 31 -8   
Di   6-10   
Wo 18-11    
Ma 11-1   
Wo 24-2   
Di 6-4   
Wo 19-5   
Ma 5 -7   

   

Allen
   

Schooljaar 
20/21  

lopend  

            

            

   
  
  

 

 
 


