
                                                                                                          
 
 
Agenda Medezeggenschapsraadsvergadering 
BS de Neerakker  
Donderdag 24 maart 2022, aanvang 19.30 uur   
Aanwezig: Ron, Steffi, Anne-Marie, Marielle, Deborah, Ingrid 
Afwezig: Wilma en Pim 
 

 
1. Opening 

 
2. Notulen januari 2022 
Goedgekeurd. Vraag over fietsen/lopen bij Noorderbaan. Dit stond in het directiebulletin en is besproken 
in de klassen.  

 
3. Vragen n.a.v. directiebulletin 
  
4. Ingekomen stukken/post  

Datum Bron Titel  
 Notulen GMR vergaderingen (goedgekeurd) , staan 

op de SPOLT website indien goedgekeurd 
 

   
   
   

 
Vakantierooster nog niet goedgekeurd i.v.m. vakantieuren personeel die anders genoteerd gaan worden.  
Vacature OGMR en twee PMR leden.  
Regiegroepen anders aanvliegen.  
 
5. Acties openstaand van vorige vergadering(en)  

Doel: voortgang acties uit vorige vergadering(en) bespreken. 
 

Nr Actie: Door: Datum gereed / opmerking: 
 Vragen t.a.v. het SOP Ron maart 2022 
    
    
    
    
    
    
    

 
SOP: Opmerkingen zijn aangepast en gaan naar het team.  
Volgende keer op agenda MR. 
 
6. Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR 

- Vakantieregeling/rooster (beleidsplan 54, advies MR, nog niet goedgekeurd door GMR) 
Volgt zodra dit in GMR afgestemd is en vervolgens voor studiedagen in MR.  

- werkplan MR updaten (jaarlijks terugkerend, onlangs nog gedaan) 
Onlangs update. 

- definitieve adviezen groep 8 gegeven 
Adviezen zijn gegeven en gesprekken zijn gevoerd.  

- concept formatieplan 
Intern verschuivingen met redenen, maar gekeken naar schoolbelang en daarbij de 
schaarste in de vervangers. Interne mobiliteit SPOLT is nu gestart.  

- Schoolontwikkeling 
Dinsdag teamtotaal bijeenkomst. Werkgroepen op de agenda voor toelichting. 

 
7. OR 

- Volgende keer op agenda om een gezamenlijk moment te plannen voor MR met OR.   
 
8. Vanuit de GMR 

- Zaken die momenteel spelen, zie notulen. Vragen?   

 



 
9. Vanuit PMR 

- Groepsgrootte in groep 1-2; ieder jaar starten wij met ongeveer 20 kinderen, maar we 
eindigen met meer dan 30 kinderen. Is er een mogelijkheid voor een instroomgroep 
vanaf januari 2022? Andere oplossing?  
Meerdere gesprekken over gevoerd. Instroomgroep of vijfde kleutergroep. Dinsdag een 
teamgesprek hierover. Vraag is of een instroomgroep de oplossing is. Of kunnen we naar 
een vorm toe om te kijken naar kansen met o.a. groep 3. Om kinderen groep 
doorbrekend te laten werken. Dit is wel een hele uitdaging.  
We lopen er vooral tegenaan dat de groepen nu al zo groot zijn. Het gevoel dat we 
kinderen te kort doen en er komen steeds kinderen bij.  
Jaren geleden is dit punt ook op de agenda geweest. Uiteindelijk moet dit wel betaalbaar 
blijven. Vraag is dan wat kunnen we doen om in de onderbouw verlichting te bieden.  
Er gebeurt al veel, maar wellicht kan er nog meer.  
Stap 1 is de brainstorm sessie dinsdag en dan kijken naar organiseerbaarheid.  

 
10.  Vanuit OMR 
 complimenten snel schakelen lespakketten corona tijd. (Allen)  
 Snel schakelen en heel erg prettig hoe dit opgepakt is. Goed gecommuniceerd!  
 Laatste panelavond over communicatie gehad en dit is goed opgepakt.  
 

afname (cito) toetsen lagere groepen  (Ingrid)  
Veel toetsen op een dag achter elkaar als leerling terugkomt uit quarantaine, toetsen afnemen 
door invaller enz. Zit er een bepaalde tijdsdruk achter, waarom niet dan later toetsen afnemen? 
Belangrijkste zijn niet de resultaten, maar dat leerlingen geen afkeer krijgen tegen toetsen en een 
goed gevoel eraan overhouden. Dit wordt terug gekoppeld met Astrid.  

 
afgelasting panelavond (allen) 
Intern gecommuniceerd en niet extern. Excuses hiervoor dit is Ron vergeten om te 
communiceren. Nieuwe data zijn reeds gecommuniceerd.   

 
ingekomen mail OMR  
Hierover is gesproken en wordt op gereageerd.  

 
papieren versie rapport (allen)  
Ouders en leerlingen missen dit om trots te laten zien aan bijvoorbeeld opa en oma. Binnen het 
team willen we kijken naar hoe we een volgende stap kunnen maken in mijn Rapportfolio.  
Alles is te exporteren. Dit wordt gecommuniceerd vanuit school. 

 
voorzitterschap MR 
Volgende MR vergadering bespreken we dit.  

 
 

 
11. Rondvraag voor MR-directie-evt. OR 

- De vergadering gaat verder zonder de directie. 
Geen rondvraag 
Bedankje vanuit MR voor Anne-Marie voor de laatste vergadering.  
 

 
12. Rondvraag. 

 
 

13. Sluiting. 


