
  

NOTULEN MR 
Locatie :  Online in teams 

 

Tijd       : 19.00-21.00 

MR                : Thera, Simone, Martijn, Gabrielle, Peter, Gina 

Notulist : Martijn / Thera 

Datum  : 15-12-2021 

 

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 
 

De voorzitter opent de vergadering. Agendapunt 6 ‘Monitorrapportage’ zal de 

volgende vergadering besproken worden. De monitorrapportage is namelijk 

verplaatst naar 17 januari.  

 

Toegevoegd aan de agenda zijn: 

- Toelichting van de website ‘Scholen op de kaart’. 

- Nieuwbouw Bundeling 

 
    2. Verslaglegging vorige vergadering  

Toelichting Allen indien nodig 

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

notulen  
Notulen zijn goedgekeurd. 

 
   3. MR reglement  

Toelichting Simone 

Doel Wijzigingen bespreken  
De bespreking met Ron heeft nog niet kunnen plaatsvinden i.v.m. de 

coronasituatie op school. Begin volgend jaar zal er een nieuwe afspraak ingepland 

worden en kan het MR-reglement afgerond worden. 

 

   4. Scholing CNV  

Toelichting Allen 

Doel Evalueren cursus MR-basis  
Basiscursus is goed bevallen en erg leerzaam geweest. 

 

De cursus over de begroting is gepland voor 20 januari. Vanwege de huidige 

maatregelen is de verwachting dat deze niet op locatie plaats kan vinden. De 

voorkeur van de MR is om deze cursus op locatie te volgen en niet online. Thera 

zal contact opnemen met CNV om te bekijken wat mogelijk is en of de cursus 

eventueel geannuleerd kan worden. Dan zal de cursus volgend schooljaar opnieuw 

ingepland kunnen worden. 

Om de kosten van de cursus te kunnen delen heeft Gina nog navraag gedaan in 

het cluster of er andere scholen zijn die deze cursus samen met ons willen volgen, 

maar daar is helaas niet op gereageerd. Inmiddels wel: School in Ulestraten heeft 

interesse, het wordt in de eerst volgende vergadering besproken. 

 

   5. Schoolondersteuningsprofiel 

Toelichting Ron 

Doel Bespreken aanpassingen  
Tijdens de MR-vergadering van 24-02-2021 is het Schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) besproken en zijn er een aantal actiepunten opgesteld om het SOP aan te 



passen. De aangepaste versie van het SOP (versie van 01-03-2021) is toegelicht 

door Ron en actiepunten zijn hierin verwerkt. 

 

    6. Monitorrapportage 

Toelichting Ron 

Doel Informeren    I.v.m. Covid-19 besmetting verplaatst naar 17-01-2022  
Verplaatst naar volgende vergadering (02-02-2022). Zie bijlage in TEAMS 

 

   7. Werkverdelingsplan 

Toelichting Ron 

Doel Informeren  
Ron heeft de achterliggende context van het werkverdelingsplan uitgelegd. Het 

werkverdelingsplan voor 2021 is besproken zowel het vlak van de financiële 

middelen alsook de niet-financiële middelen. Toezicht op het werkverdelingsplan 

wordt gehouden door de PMR. In juni zal de evaluatie plaatsvinden door het team 

van het werkverdelingsplan samen met het schooljaarplan. In juli zal de uitkomst 

door de MR besproken worden. 

 

   8. Update corona 

Toelichting Ron 

Doel Informeren en evalueren 

 De actuele coronasituatie is besproken. Ook is er besproken dat de MR officieel 

instemming moet verlenen bij een update van het corona-protocol, maar dat dit in 

de praktijk niet haalbaar is vanwege de vele wijzigingen in beleid in zeer korte 

tijd. Invoering van de richtlijnen op school wordt altijd gedaan in 

overeenstemming met het Innovo-crisisteam. 

 

Er wordt veel gevraagd van het team en ouders op dit moment en respect 

wederzijds wordt uitgesproken. 

Hopelijk kan het fysieke onderwijs weer opgestart worden na de kerstvakantie. 

 
   9. Scholen op de kaart 

Toelichting Ron 

Doel Informeren 

 Ron heeft een toelichting gegeven over de website ‘Scholen op de kaart’. Deze 

website is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een passende basisschool 

voor hun kind. De rubrieken op de site worden door de school zelf ingevuld. Er 

kunnen in totaal 19 indicatoren ingevuld worden op de site en als je deze allemaal 

invult en goed bijhoudt, dan kun je automatisch een schoolgids genereren. 

Basisschool Franciscus (Bunde) | Scholen op de kaart  

 
   10. Nieuwbouw Bundeling 

Toelichting Ron 

Doel Informeren en evalueren 

 Ron heeft een update over de plannen van de gemeente omtrent de nieuwbouw 

van de Bundeling en welke impact dit heeft op onze school. De MR zal bekijken 

welk recht zij hierin hebben. 

Dit agendapunt zal komende periode voor iedere vergadering geagendeerd 

worden, zodat de MR op de hoogte is van de laatste stand van zaken. 

 
   11. Agendapunten voor volgende vergadering 

Toelichting Allen 

T Agendapunten voor de vergadering van 2 februari 2022 zijn: 

- Monitorrapportage 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/bunde/10411/basisschool-franciscus/


- MR-reglement 

- Update Corona 

- Nieuwbouw Bundeling 

- Begroting en formatie 

- Onderhoudsplan (waaronder binnenklimaat) 

 

 

 

 

Actie- en besluitenlijst      

Nr    
  

Datum 
besluit/actie 
vastgesteld  
    

Wat      Wie      Wanneer      afgerond  
    

1  actie      MR-reglement      Simone  
    

 19-05-21           

2  actie      Zakboekjes medezeggenscha
p WMS bestellen        

Ron      20-21      X      

3  actie      Mogelijkheden vervolgtraining 
MR uitzoeken        

Nancy      20-22      X      

4  actie       Beleid huiswerkbeleid en 
goedkeuring aanvulling 
huiswerkbeleid (19-05-2021)    

Ron      Eind 2021      Uitstel      

5  actie      Terugkoppeling kindgesprekke
n/     
portfolio      

Ron      Eind 20-21      Uitstel      

6  actie      Concept jaarplan en 
schoolgids in teams zetten         

Ron      31-8-2020         X      

7  Actie      Verslag vragenlijst Innovo       Ron      31-8-2020         X      

8  Actie      Concretisering “wat verstaat 
BS Franciscus onder 
coach?      

Ron      6-10-2020        X      

9  Actie      IB-ers uitnodigen voor 
presentatie op 31-8         

Ron      31-8-2020         X      

10  Actie     Scholing CNV     MR     Begin schooljaar 
2021/2022     

 X  

11  Actie      Concept schooljaarplan en 
schoolgids 2021/2022 
opstellen      

Ron      05-07-2021      X  

12  Actie    Evaluatie voortgang 
actiepunten RI&E jaarlijks 
opnemen in agenda MR.    

Gina    Schooljaar 
2021/2022    

 X  

13  Actie     Evaluatie MR     Gina en 
Nancy    

Einde schooljaar 
2020/2021    

 X  

14  Actie   Bespreken jaarverslag / SOP   Allen   Volgende 
vergaderingen    

 X 

15  Actie   Activiteitenplan 
aanpassen ondersteuning / stu
die MR- leden   

Allen   Volgende 
vergadering   

 X  



16  Actie  Terugkoppelen MR- 
reglement aan MR- leden   

Simone 
en Ron   

Volgende 
vergadering   

   

17  Actie   Doornemen schooljaarplan   Allen   Vóór vergadering 
29 sept   

 X  

18  Actie   Martijn toevoegen 
aan MR teams   

Rob   z.s.m.    X  

19  Actie  Schoolplan goedkeuren      X  

20  Actie  Schoolgids goedkeuren      X  

21  Actie  €600,= toevoegen “overige 
zaken vanuit de 
schoolanalyse/ schoolscan”  

Ron      

22  Actie  Bericht aan ouders ISY 
gevaarlijke situaties rondom 
school melden  

Ron      

23  Actie  Nakijken of er iets in de 
schoolgids staat over 
aanprakelijkheid school / 
ouders  

Gina    X  

      

       

Besluitenlijst        

Nr       
  

Datum 
besluit/actie 
vastgesteld       
  

Wat         Wie         Wanneer       
  

afgerond      
  

            

x       besluit         Vergaderdata schooljaar 
21/22  
  
2 nov 2021 vergadering  
9 nov 2021 cursus  
15 dec 2021 vergadering     
20 jan 2022 cursus   
2 feb 2022 vergadering  
17 maart 2022 vergadering  
20 april 2022 vergadering  
2 juni 2022 vergadering  
13 juli 2022 vergadering      
  

Allen       
  

Schooljaar 
21/22        

Afgerond      

  X        besluit      Schoolondersteuningsprofiel    
   
21-23 ingestemd      

 Allen               Afgerond    
  

  X        besluit       Vakantierooster 2021/2022    Allen            Afgerond    

         
      
  

 

 

 



 

 

 

 
 

 


