
Notulen MR-vergadering 

Datum: 9-11-2021 

 

Aanwezig: C. Kronenburg (voorzitter), M. Breunesse, C. Vossenstein, A. Dekker, D.K. Schaddelee, 

M.Slootweg (notulen) 

 

 

1. Opening 

Opening door de voorzitter d.m.v. het lezen van Mattheüs 13, over het mosterdzaadje, zo een klein 

zaadje waar een boom uit voorkomt waar zelfs de vogels in kunnen nestelen. Hierna leest de 

voorzitter nog een column voor van Marieke den Butter, over een cocon die 17 jaar in de grond blijft 

(donker) en dan pas het licht ziet. Dat de vrucht op het zaaien ook op school niet meteen gezien 

hoeft te worden. Hierna gaat hij voor in gebed en opent de vergadering door eenieder welkom te 

heten. 

 

2. vaststellen agenda en notulen. 

Agenda is akkoord nadat ertussen gezet na punt 10. Notulen van 8 Juli 2021 zijn akkoord bevonden 

 

3. Ingekomen en verzonden stukken: 

Actiepunten School met de Bijbel (20-21) (evaluatie)( 21 sept) 

Actiepunten School met de Bijbel (21-22) (21 Sept) 

Opbrengst Gericht Werken (LVS-toetsen) (20-21) 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP 21-22 conceptversie) 

2021-10-22 Rapportage Q3 2021 Maartensdijk 

 

Bovenstaande ingekomen stukken worden allen voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Actuele zaken 

Ondanks dat er veel zieken en uitval onder de leerkrachten is, kunnen alle lessen net doorgaan. Er 

moet niks meer bij komen, want de invalleerkrachten zijn schaars en allen aan het werk. 

 

5. Burgerschap 

Tijdens een vergadering heeft het personeel een voorlichting gehad over burgerschap. Hieruit bleek 

dat het er eigenlijk op neerkomt om vooral je christelijke plichten naar de naaste te tonen en aan te 

leren. 



6. Actiepunten 2020-2021 (evaluatie) en Actiepunten 2021-2022 

Op de vraag wat er naar het personeel met de actiepunten wordt gedaan, bleek dat deze op de 

eerste vergadering van het schooljaar besproken worden, doorlopende het jaar wordt gekeken of de 

doelen gehaald worden en aan het eind van het schooljaar volgt een evaluatie. Actiepunten worden 

weer in een concept gezet en het personeel kan daarop aanvullingen geven. 

 

7. Opbrengst LVS toetsen 

Die zien er prima uit. Blijken uit LVS bijv leerachterstand(en), dan wordt door de groepsleerkrachten 

geprobeerd daarop zo snel mogelijk in te spelen om achterstanden zo beperkt mogelijk te houden. 

 

8. Managementrapportage kwartaal 2 en 3 2021 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

9. Eerste conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 

Doorschuiven naar volgende vergadering. 

 

10. Overige zaken vanuit bestuur 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

De vraag die blijft hangen is wat het gevolg is op deze rapportage. 

 

11. Taakverdeling binnen de MR 

Secretariaat verdelen is de wens, dit besluit wordt naar de volgende vergadering verschoven. 

D. Schaddelee gaat C. Vossenstein op termijn vervangen. 

 

12. Personeel 

Twee leerkrachten zijn met zorgverlof, maar al met al kunnen alle lessen goed ingevuld worden. 

Bij te veel zieken is er een paar keer een klas naar huis gestuurd. Dit omdat oproepleerkrachten 

beperkt in aantal zijn. 

 

13. Voorbereiden gezamenlijk overleg met bestuur. 

Diverse vragen die er leven worden besproken en opgesteld. 

 

14. Samenstellen concept jaarverslag MR 

Conceptjaarverslag wordt rondgestuurd en daar kan op gereageerd worden. 

 



15. Schoolkrantartikel dec. 2021 

D. Schaddelee zal het schoolkrantartikel verzorgen. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

Opmerking wordt gemaakt dat de ouderbetrokkenheid nu met de ouders buiten de school etc. niet 

ten goede komt, alleen de vraag blijft wat de manier is om dat te veranderen nu de situatie voorlopig 

zo blijft. 

 

Sluiting met gebed door M. Breunesse 

 


