
 

 MR notulen Basisschool De Verrekijker 

 

Datum:      11-10-2022 

Tijd:             19.15-20.30 uur 

 Locatie: In de Kijker 

 Notulist: Monique 

Aanwezig: Ivo (via google meet), Bianca, Nicole, Maurice, Marleen en Monique 

Waar je groeit door te beleven! 

 Tijd Ter: Agenda: Wie: 
1.  Informatie 

Vaststellen 
Opening en welkom 

● Vaststellen agenda 
● Vaststellen notulen juli 
● Afscheid Maurice Stals 

De agenda is vastgesteld. De notulen van de vorige vergadering zijn 
goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden (aktie Nicole). We 
nemen afscheid van Maurice met een presentje en bedanken hem voor 
zijn inzet gedurende de afgelopen periode. Komend schooljaar zullen 
Monique en Marleen afwisselend de notulen verzorgen. 

Nicole 

2.  Informatie Ingekomen Stukken 
● GMR scholingsavond 13 oktober: geannuleerd Bianca 

  Notulen Deze avond is geannuleerd vanwege problemen in de personele bezetting 
van de GMR. De GMR is (nog steeds) op zoek naar nieuwe leden.  

 

3.  Informatie Stand van zaken: 

● Team 
● Leden MR 
● OR 
● GMR 
● Educatief partnerschap 

Nicole 
Bianca 
Ivo 

  Notulen Team: vorige week woensdag is weer na lange tijd een kijkochtend 
geweest in combinatie met de opening van de kinderboekenweek. De 
thema’s binnen de groepen lopen. De sinterklaas-werkgroep heeft 
vandaag vergaderd. In de speelzaal is een nieuw klimtoestel geplaatst. De 
gymjuf heeft een andere baan gevonden, waardoor Bureau Negen is 
ingeschakeld. Vanaf maandag 17 oktober zal er een gymleraar (Zeno) 
starten. De gymdag zal verplaatst worden naar de maandag (i.p.v. 
donderdag). Dit zal gecommuniceerd worden met de ouders (aktie Ivo). 
Groep 7-8 is bezig met weerbaarheidstraining die wordt gegeven door 
judoleraren Cor Bosman en Dave Geelen. In groep 1-2 vinden op dit 
moment de startgesprekken plaats, in de andere groepen zijn deze 
gesprekken de afgelopen periode allemaal geweest. Op woensdag 12 
oktober is de eerste studiedag gepland. In de ochtend zal Karin van 
Zutphen een presentatie geven over haar visie op toekomstgericht werken 
(zie punt 5).  
Vervangingsproblematiek: het is gelukt om een vaste vervanger te vinden 
voor kortdurende afwezigheid: 0,4 FTE Fyrosee (maandag tm woensdag) 
en 0,2 FTE Trudy van de Klink (donderdag en vrijdag). Toch blijft het een 
uitdaging om de bezetting rond te krijgen.  

 



OR en GMR: geen bijzonderheden. 
Educatief partnerschap: de volgende vergadering vindt plaats op 
woensdag 19 oktober. Op de agenda zal staan: communicatie, inzet 
ouderportaal (evaluatie enquête), thema gezonde school(idee: misschien 
fruit aanbieden aan kinderen via school, wellicht als tijdelijke impuls), 
Karin van Zutphen: visie op toekomstgericht werken en mijnrapportfolio.   

4.  Informatie 
Vaststellen 

Formele onderwerpen: 
● Vaststellen MR-jaarplan 2022-2023; tevens vaststellen tijden 
● Vaststellen jaarverslag 

Nicole Ivo 

  Notulen Jaarplan: Ivo neemt de timing van de formele onderwerpen door en het 
jaarplan kan daarna worden vastgesteld (aktie Ivo). 
Jaarverslag: het ge-update schoolontwikkelplan is niet meer formeel 
vastgesteld vóór de zomervakantie. Ivo mailt het definitieve exemplaar 
naar ons zodat dit formeel vastgesteld kan worden (aktie Ivo). Monique 
past hierop het jaarverslag aan (het verslag is verder akkoord bevonden 
dus hiermee formeel vastgesteld) (aktie Monique). Het kan op de website 
geplaatst worden.   

 

5.  Informatie 
Vaststellen 

Lopende onderwerpen 
● Terugkoppeling bezoek Karin van Zutphen 
● Bezoek College van Bestuur (verplaatst?) 

Ivo 

  Notulen Tijdens de studiedag van 12 oktober zal Karin van Zutphen een  halve dag 
aanwezig zijn voor een presentatie van haar visie op de toekomst van het 
onderwijs (toekomstgericht werken). Zij heeft hiermee de laatste jaren 
veel ervaring opgedaan en deelt dit met het team. Het is de bedoeling dat 
het team hiermee aan de slag gaat en het team zal waar nodig worden 
aangevuld door Karin (helicopterview van buitenaf). Het is niet de 
bedoeling dat dit door haar wordt geleid. Uitgangspunt: eigen pijlers 
worden in stand gehouden, deze zijn beschreven in een beleidsdocument, 
vasthouden aan de eigen visie en kernwaarden. 
Op dinsdag 18 oktober komt Gérard Zeegers op schoolbezoek. Hij zal 
groepen bezoeken en er vinden gesprekken met ouders, kinderen en het 
team plaats. Het is geen beoordelingsbezoek, maar er vindt wel een 
terugkoppeling plaats van dit bezoek. Het zou fijn zijn om positieve 
feedback te ontvangen, maar het team staat ook open voor punten waar 
nog verbetering mogelijk is.  
Coronadraaiboek: vandaag is landelijk het coronaniveau opgeschaald naar 
nivo 2. Voor het onderwijs verandert er hierdoor nagenoeg niets. Het 
coronadraaiboek is inmiddels opgesteld en Ivo zal dit naar ons mailen 
(aktie Ivo). Het is geen document dat verspreid gaat worden maar een 
intern beleidsdocument.  
 

 

6   Actielijst aanvullen  

7   Rondvraag  

  Notulen Maurice: in de huidige maatschappij is het wellicht zinvol om signalen op 
te pikken m.b.t. gezinnen met financiële problemen. We zullen de 
Stichting Leergeld extra onder de aandacht van ouders brengen in de 
nieuwe nieuwsbrief (aktie Nicole). De ouderbijdrage zal in november 
worden ge-ind. Dit is een vrijwillige bijdrage, ouders zullen geen 
herinnering hiervoor ontvangen als ze niet betalen. Het bestuur is bezig 
met een beleidsnotitie voor het afschaffen van de ouderbijdrage en de 
kosten voor schooluitstapjes/activiteiten mee te nemen in de 

 



schoolbegroting. Dit zal eerst in het directieberaad besproken worden, 
dan naar GMR gaan en ook met de MR worden gedeeld.  
Marleen: mooi dat er in groep 5-6 een start gemaakt is met het anders 
organiseren van het onderwijs in deze groepen. Hoewel het uit nood 
geboren was vanuit vervangingsproblematiek, pakt het positief uit en zien 
we, dat het anders aanbieden van onderwijs nieuwe mogelijkheden kan 
bieden in de zoektocht naar toekomstgericht onderwijs.   

8   Sluiting 
● Foto maken MR-leden 
● Datum volgende MR bijeenkomst: 29-11-2022 (online). Het 

tijdstip zal in overleg vastgesteld worden. 

 

 


