
 

1 
 

 

Notulen 222ste MR vergadering d.d. woensdag 11 mei 2022, teamkamer hoofdgebouw. 

Aanwezig: Miranda, Sven, Titus, Koen, Mariëtte, Lia, Theo en Sandy 

Afwezig: Deborah 

 

1. Opening. 

Titus heet iedereen welkom. Sinds langere tijd weer fysiek op school. 

 

2. Notulen van de 220ste vergadering d.d. 16 maart 2022. 

Het audit-verslag moet nog doorgestuurd worden. Theo gaat dit doen. De notulen 

zijngoedgekeurd. 

 

Notulen van de 221e vergadering d.d. 23 maart 2022. 

Ook deze notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website. 

 

3. Punten directie. 

- financiële cijfers 1e kwartaal: 

Er ontbreken nog een aantal cijfers, omdat die nog niet ingevoerd kunnen worden. We staan er qua 

kosten goed voor, omdat de inkomsten nog ontbreken is er nog geen volledig beeld. Het is dus nog 

even afwachten als de laatste cijfers erin verwerkt zijn, hoe het er dan uitziet. Theo gaat uitzoeken 

waar de hogere ICT licentiekosten vandaan komen. Titus raadt aan om nog een extra kolom toe te 

voegen met daarin voor  Q2 en Q3 rapportages prognoses voor de rest van het jaar. 

- formatieplan 2022-2023: 

Directie heeft afzonderlijk al een plaatje gemaakt voor de nieuwe formatie, maar ze zijn nog niet bij 

elkaar gekomen. Dit gaat 17 mei gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet, is er genoeg formatie om het 

plaatje voor komend schooljaar compleet te maken. Theo houdt ons op de hoogte van de verdere 

vorderingen en vraagt instemming van de personeelsgeleding zodra dit mogelijk is. 

- voortgang NPO-programma, inhoudelijk: 

Er wordt gesproken over aDD (a Different Day). In het overzicht staat dat het niet doorgegaan is, 

maar dat klopt niet. Het is in een aangepaste versie gewoon doorgegaan. De kinderen hebben elke 

week een uurtje begeleiding gehad en konden daarmee de rest van de dag, of later in die week, aan 

de slag in de klas. 

Er is voor Engels een audit afgenomen door Early Bird. We moeten Engels bij een nieuwe MR-

vergadering op de agenda zetten om te horen hoe het gesprek hierover is gegaan. 

Er is een vraag over het kopje “welbevinden van kinderen”. Er staat nu dat het ‘on hold’ staat. Theo 

heeft doorgekregen dat dit afhangt van de bovenschoolse aanpak. Dit blijkt echter niet over 

hetzelfde plan te gaan. Theo gaat dit verder navragen. 

- vakantierooster 2022-2023 
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Er is een vraag over de 2e week meivakantie of die voor of na de officiële landelijke week moet 

vallen. Nu is hij voor onze school ervoor gepland, dit is overeenkomstig het advies van 

Onderwijsgroep Amstelland. De MR gaat hiermee akkoord. Er waren daarnaast nog 2,5 marge-uren 

over. Wij kiezen er als MR voor dat we dan kiezen voor een vrije middag voor de voorjaarsvakantie, 

voor de groepen 4 t/m 8 (de anderen zijn al vrij in de middag). We gaan met deze aanvulling akkoord 

met het vakantierooster. 

 

4. GMR. 

-Laatste vergadering was 19 april. Er is een nieuwe voorzitter gevonden. 

-Het bestuursformatieplan is besproken. 

-Het financiële beleidsplan is vastgesteld. 

-De hack-test is begin dit jaar gebeurd.Het bestuur is achteraf blij dat de test is uitgevoerd. 

Er komt nu een awareness-training voor de medewerkers van de Onderwijsgroep. 

-Het Koers-plan wordt met een jaar verlengd tot medio 2024, dit sluit aan bij de verlenging 

van de schoolplannen per school. 

-In juni is de nieuwe vergadering. 

 

5. Rondvraag met directie. 

-Binnenkort wordt de enquête gemaakt over “ouders in school”. Theo gaat deze maken. Het 

is goed dat de oudergeleding van de MR hiernaar kijkt, voordat hij eruit gaat. 

-Communicatie naar de achterban: er is een verandering geweest. Alle algemene informatie 

voor de ouders wordt nu verzameld en op de vrijdagen verstuurd. De klassen-informatie kan 

verstuurd worden wanneer dit nodig is.  

Verder is het fijn als verschillende mensen van de verschillende geledingen (OC, directie, 

MR, eventmanager e.d.) bij elkaar gaan komen om met elkaar te praten over hoe de 

communicatie naar ouders verbeterd kan worden. Theo gaat Noortje vragen om de mensen 

bij elkaar te vragen. 

-We bespreken de ervaringen van de proefperiode van “ouders in school”. Het is prettig 

verlopen. In de praktijk bleek dat niet alle ouders mee naar binnen komen, maar dat er zeker 

gebruik van gemaakt werd. 

 

6. Organisatie verkiezingen oudergeleding. 

We moeten een verkiezing uitschrijven voor 2 nieuwe mensen in de MR oudergeleding en 

waaronder iemand voor de GMR. Het GMR-lid hoeft niet per sé in de MR zitting te nemen.  

We bespreken de punten die we in de wervingstekst willen hebben. Miranda heeft deze 

genoteerd en gaat aan de slag met een tekst. 

 

7. Nieuwe voorzitter MR. 

Miranda wordt vanaf komende schooljaar onze nieuwe voorzitter. 

8. Rondvraag zonder directie. 

Er zijn geen vragen. 

 

 


