
 
Notulen van de 217e MR vergadering  
d.d. 10 november 2021, via Teams 
Aanvang 19.30 uur  
Met directie vanaf 19.45 uur 
 
Aanwezig: Lia, Koen, Mariette, Odiel, Sven, Titus, Guus, Sandy, Miranda 
 

1. Opening en ingekomen stukken 
Odiel heet ons welkom. We starten gelijk met Engels, omdat daarvoor extra mensen zijn 
aangeschoven. 
 

2. Verslag van de 215e vergadering d.d. 23 september 2021 en de NPO-vergadering d.d. 26 
oktober 2021: 
De notulen zijn allebei goedgekeurd. Lia zorgt dat ze bij Theo komen, zodat ze naar de website 
kunnen. 
 

3. Engels: 
Suzanne Ruisch en Marjon Schoonenbeek schuiven aan voor dit agendapunt. Er is een visitatie 
geweest door iemand van Early Bird. Daar zijn goede dingen uitgekomen en verbeterpunten. 
De grootste uitdaging gaat worden om de hele school op hetzelfde plan te krijgen vanwege de 
grootte van de school. Ook zal bijvoorbeeld een deel van het team bijgeschoold moeten 
worden vanwege nieuwe collega’s, maar ook als opfrisser. Er wordt nu met directie gekeken 
naar alle punten om te kijken wat de prioriteit nu is en waarmee gestart gaat worden. 
Vanuit de MR wordt nog gevraagd naar het uitstroomniveau. Suzanne legt uit dat er vorig jaar 
in groep 8 hiervoor een toets is gedaan en dat het niveau passend is bij het uitstroomniveau 
van onze groep 8 kinderen – kijkend naar de middelbare schoolniveaus. 
Ook is er een vraag over communicatie richting ouders over het Engels bij ons op school. Guus 
vertelt dat gebleken is dat wij als school op het gebied van alle vakken wel wat meer informatie 
kunnen geven richting ouders, bijvoorbeeld in de maandbrief. 
De derde vraag gaat over meer tijd voor Engels. Guus geeft als antwoord dat wanneer het 
resultaat in orde is, dat het nu niet een logische keuze is. Het is voor alsnog het hoogst haalbare 
binnen de totale uren die we in een week lesgeven aan de kinderen. Marjon vult aan dat we 
als leerkrachten ook meer ‘every day English’ kunnen geven, op tussendoormomenten. Hier 
kunnen leerkrachten ook meer informatie over krijgen, zodat het misschien wat meer vanzelf 
gaat om het te integreren in je onderwijs. 
Odiel vraagt om een terugkoppeling van Guus na het gesprek met de commissie Engels. Hij 
raadt aan dit op de agenda te zetten. 
 

4. A Different Day/onderwijs voor meerbegaafde leerlingen: 
Marjon blijft voor dit agendapunt. 
Ze vertelt dat er tijdens de vorige lockdown besloten is om naast de “gewone” onlinelessen 
niet ook nog kinderen online te vragen voor aDD-lessen. Na de lockdown, toen de aDD-lessen 
nog niet doorgingen, is er met kleine groepjes gewerkt door deze even uit de klas te halen om 
te kunnen begeleiden. Nu zitten we weer in een periode dat de gewone aDD-lessen niet door 



 
kunnen gaan. In het plan voor nu is er voor de kinderen in de aDD-groepen steeds per jaargroep 
een moment gekozen waarop ze in de aDD-klas komen. Daar wordt dan uitgelegd wat ze die 
week in de gewone klas gaan doen. 
Ook is er voor de kinderen die niet in een aDD-klas zitten een heleboel materiaal bij ons op 
Sharepoint te vinden, zoals bijvoorbeeld de leerstraatjes. De ervaring is dat daar ook goed 
gebruik van wordt gemaakt. Er zijn vorig jaar nieuwe projecten aangeschaft waar deze 
kinderen ook nog mee aan de slag kunnen. De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor de 
uitgifte van dit werk voor de desbetreffende kinderen. Daarnaast geven sommige methodes 
ook zelf al extra werk. 
Odiel vult nog aan: mocht er nog een lockdown komen, dan is het toch verstandig om wel dat 
half uur online les te gaan geven aan de aDD-kinderen. 

 
5. Punten directie 
 Covid: Er zijn deze week toch nog een aantal maatregelen aangescherpt op school, zoals bijv 

klassen niet meer mixen en weer even goed letten op de 1,5m. 
 Begroting 2022/ Kwartaalrapportage:  

Guus en Titus hebben al even naar de kwartaalreportage gekeken. De NPO-gelden zijn hier 
deels in opgenomen; wel de inkomsten, maar nog niet de uitgaven. Hier moeten we rekening 
mee houden bij het lezen van de rapportage. Ook het nog niet in kunnen vullen van de 
vacatures kun je hierin terugzien.  
Guus heeft met Roland contact gehad over de begroting. Er zitten wat veranderingen in 
vergeleken met de eerdere plannen waardoor er andere investeringen gedaan moeten 
worden. Als Guus de nieuwe begroting via Roland krijgt, gaat hij hem naar ons opsturen met 
een toelichting en dan is het handig om hier toch nog even met elkaar naar te kijken, eind 
november. 

 Vacatures: Guus heeft de komende 2 weken gesprekken met mensen die wellicht interesse 
hebben in de vacatures voor leerkracht van de midden- of bovenbouw. Het invullen van de 
vacature voor IB-er bovenbouw is moeilijker. Hij verwacht daar nog geen invulling voor te 
kunnen vinden dit schooljaar. 

 
6. GMR 

-Er waren nieuwe scholen als toehoorder bij de vergadering, die waarschijnlijk vanaf de 
volgende keer aansluiten bij de GMR. 
-MR-cursus: Titus had een mail gestuurd over MR-cursussen. Als je wilt, kun je aansluiten. En 
als de data niet uitkomen, dan moet je even zelf (liefst deze week nog) een mail sturen naar 
Olaf (zie mail). 
-Ineke, onze nieuwe bestuurder, heeft haar verhaal gedaan in de vergadering over de eerste 
bevindingen in haar nieuwe functie als bestuurder. 
-Er komt een evaluatie aan voor de GMR om te kijken hoe het nu gaat. Er zijn zorgen over of 
de GMR niet te groot wordt.  
 

7. Rondvraag met directie en volgende vergadering plannen 
-Donderdag 2 december 2021: Extra vergadering over de begroting om 19.45u via Teams. 
-Woensdag 19 januari 2022: Gewone vergadering om 19.30u. Locatie volgt nog. 



 
 
-Guus vertelt dat er vanaf nu elk jaar een nieuwe laptopkar met 30 laptops wordt begroot. 
-Mariette vraagt Guus naar de nieuwe manier van ziekmelden en dat je dan vervanging e.d. 
zelf moet regelen. Guus legt dit kort uit en vertelt dat er in het voorjaar geëvalueerd wordt. 

 
8. Jaarverslag MR 

 
Mariette maakt een opzet voor het jaarverslag. Deze stuurt ze dan naar Odiel om daar naar te 
kijken. Volgend schooljaar is het handig om dit al op de agenda te zetten voor de 1e 
vergadering. 
 
Het is goed om naast Titus nog iemand anders te hebben die wat meer verstand heeft van de 
cijfers, omdat de kinderen van Titus nu in groep 8 zitten en hij te zijner tijd vervangen gaat 
worden en de kennis dan “weg” is. Miranda gaat waarschijnlijk de cursus MR-begroting doen.  
 

9. Rondvraag zonder directie  
 
Koen zal de nieuwe vergadering gelijk in Teams zetten voor de volgende keer. 

 
 
Actiepunten: 
-Engels volgende keer op de vergadering terug laten komen, zodat Guus ons kan inlichten over wat 
er uit het gesprek met de commissie Engels is gekomen. 
-Guus stuurt de begroting rond met toelichting zodra hij hem van Roland heeft gekregen. We 
plannen een moment in om hier dan met elkaar naar te kijken. 
-Lia stuurt de vorige notulen naar Theo, die het dan op de website kan laten zetten. 
-Mariette maakt een opzet voor het jaarverslag van de MR en stuurt deze door naar Odiel. 


