
MR-vergadering JPS 

Datum: dinsdag 12 april 2022 

Aanwezig: Ivo, Noortje, Martine, Antje, Roos, Marion. Karin eerste deel van de vergadering. 

 

Mededelingen  

• n.a.v. vorige notulen:  

Update over wens airco/klimaatsysteem in het gebouw vanwege ventilatie (bijv. anwege corona) 

maar ook om de warmte in de lokalen in de zomer te beperken. Er is nog geen verdere duidelijkheid. 

Fijn dat we in ieder geval zonneschermen hebben. Hopelijk gaat dit ervoor zorgen dat het 

werkklimaat op zomerse dagen verbetert.  

Er is een jaaroverzicht gemaakt met vaste jaarlijkse/tweejaarlijkse bespreekpunten als leidraad voor 

het opstellen van de agenda. Voorstel omdat het item schoolgids van maart te verplaatsen naar juni. 

Van documenten zoals het medezeggenschapsstatuut, medezeggenschapsreglement, huishoudelijk 

regelement moeten we de meest recente versie terugzoeken en dan op Teams plaatsen zodat 

iedereen erbij kan. 

De documenten vanuit de GMR worden nog steeds niet of erg laat doorgestuurd waardoor we 

achter de feiten aanlopen. De laatste notulen op MRvoorzitterspagina op Teams zijn van december, 

terwijl er elke maand vergaderd wordt. De MR-mailbox blijft akelig stil. We gaan er nogmaals 

achteraan. 

Er zijn op dit momenten geen nieuwe bespreekpunten vanuit de llnraad. 

•  Personeel /Bezetting 

Huidig:  

Er zijn helaas nog twee collega's voor langere tijd ziek. En er is een collega na lange tijd gelukkig weer 

beter gemeld! 

Voor de collega in de bovenbouw hadden we dit schooljaar een vaste invalkracht. Hij was, zoals 

afgesproken, maar tot 1 april beschikbaar. We hadden iemand gevonden die dit over zou gaan 

nemen, maar dit kan op het laatste moment niet doorgaan. Tot de meivakantie wordt dit 

opgevangen door eigen collega's die tijdelijk meer werken. Na de meivakantie start er een nieuwe 

collega. Het ouderschapsverlof van de collega in groep 8 gaat vanaf de meivakantie vervangen 

worden door een zijinstromer. De collega in de onderbouw die met ziekteverlof is, zal door een 

derde persoon vervangen gaan worden, ook pas na de meivakantie. Voor de meivakantie wordt dit 

ook opgevangen door eigen collega's die tijdelijk meer werken. 

Formatie 22/23: 

Het formatiegeld wat je toebedeeld krijgt op basis van het leerlingenaantal mag je vanaf volgend 

schooljaar optellen bij de werkdrukgelden en het NPO-geld. Dit zijn dan geen ‘aparte potjes’ meer, 

wat de inzet wat vereenvoudigd. We kunnen vanuit dit totaalbedrag volgend jaar weer 7 groepen 

maken. 

De inzet van de gymleerkracht en de leerkracht Engels wordt komend schooljaar ook voortgezet. 

Daarnaast zal er nog wat overblijven voor ondersteuning.  



 

Algemeen 

• Corona update 

Citogegevens?: 

De resultaten zijn geanalyseerd. Het is lastig om aan te geven wat de effecten van corona zijn. 

Wat opvalt is dat het automatiseren wat minder sterk is. (bijv. Inslijpen van vaardigheden zoals de 

tafels). En wat Scalabreed opvalt, is dat het technisch lezen en begrijpend lezen van de huidige 

groepen 4 en 5 minder sterk zijn.  

Daarnaast zien we landelijk dat het begrijpend leesniveau minder sterk wordt. Als JPS willen we gaan 

verkennen of een nieuwe methode beter aansluit bij de nieuwste inzichten op dit gebied.  

Stand van zaken welzijn kinderen: 

Het lijkt erop dat het niet meer zo leeft bij kinderen. De kinderen gaan over het algemeen weer heel 

snel over naar ‘het normale’. 

• Stand van zaken begroting ivm ziekteverzuim? 

Zie hierboven onder agendapunt Personeel/bezetting. 

• Verkeerssituatie > leerlingenraad 

Onze directeur heeft contact gehad met iemand van de gemeente, ook een ouder is bij dit overleg 

aangesloten. Het was een prettig gesprek maar heeft niks concreets opgeleverd. De verwachting is 

dan ook er nu weer radiostilte is. 

Op onze vraag over het verdwenen fietspadbord komt geen duidelijk antwoord, na inmiddels een 

jaar laten we dit verder rusten. Aan de ouder die het heeft ingebracht zal worden teruggekoppeld 

dat we ons best gedaan hebben, maar dat we niet verder komen. 

Het punt veiligheid rondom de school blijven we aankaarten. 

• Planning speelplaats 

OP basis van de aangedragen wensen van kinderen zijn er inmiddels enkele speeltoestellen 

uitgezocht en besteld. De verwachting is dat het speeltoestel rond de zomervakantie geplaatst gaat 

worden. Het idee is om bij de koningsspelen aan de kinderen te onthullen wat het geworden is. De 

leerlingenraad is inmiddels op de hoogte. 

Op 15, 16 en 17 juni willen we de speelplaats verder aankleden met bijv. een aantal schilderingen / 

weg / tankstation. De leerlingenraad zal gevraagd worden om met de kinderen/ leerkrachten een 

keuze te maken uit de ideeën. Dan kunnen we materiaal regelen en kunnen ouders zich opgeven om 

het e.e.a uit te voeren. Mogelijk kunnen we ook andere creatieve mensen uitnodigen zoals Adry 

Dekens. 

Vakantierooster 22/23 

De MR heeft geen op- of aanmerkingen op het rooster en stemt in. 

 



Deel 2 

MR inloopmoment 

• Frequentie 

Er was geen grote opkomst, maar wordt wel als waardevol ervaren. We willen dit voortaan 

voorafgaand aan elke vergadering plannen. Wel pas vanaf 8.15 uur en bij mooi weer buiten op de 

speelplaats, zodat de zichtbaarheid groter wordt en de stap voor ouders nog makkelijker wordt. 

De volgende vergadering is op 14 juni. Het MR inloopmoment zal op 9 juni zijn. Op 3 juni wordt dit 

bekend gemaakt in de nieuwsbrief. 

• Opmerkingen over tijd voor eten 

Ingebracht punt over de tijd die kinderen krijgen om hun lunch en hun fruit te nuttigen/ invulling van 

de eetmomenten/ aandacht voor gezonde voeding.  

Dit punt inbrengen in het team en het beleid/visie communiceren naar ouders. 

• Schoolbeleid mobiele telefoons 

Ingebracht punt over de zorgen rondom groepsapps in de bovenbouw (manier van 

communiceren/taalgebruik/  inhoud, pestgedrag etc.) Wat zijn afspraken rondom mobiele telefoons 

op school. Hoe verhoudt e.e.a. zich tot de ‘gouden regels’ van de klas? Waar ligt de 

verantwoordelijkheid? Wat kan de leerkracht betekenen? Ook dit item zou als onderwerp terug 

kunnen komen in de nieuwsbrief. 

• Aandacht voor emoties? 

Ingebracht punt over op wat voor manier de leerkracht aandacht besteed aan hoe kinderen zich 

voelen en dit mogen en leren benoemen. Ook over dit punt kan een stukje in de nieuwsbrief. Op wat 

voor manier we hier aandacht aan besteden, middels methodes/ lessen, persoonlijke aandacht van 

lkr. 

Naast de items in de nieuwsbrief krijgen de mensen die hun punt hebben ingebracht een 

persoonlijke terugkoppeling. 

• Cultureel aanbod / ervaring. 

• Goede doel via leerlingenraad 

Beide punten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Inventarisatie MR volgend schooljaar 

Aan het einde van dit schooljaar neemt één PMRlid afscheid en voor één OMRlid en één PMRlid 

loopt de zittingstermijn van drie jaar af. 

We geven er de voorkeur aan om met een MR van 6 personen door te gaan. (3 ouders en 3 

personeelsleden) 

 We zullen dus aan zowel personeel als ouders de drie vacatures bekend maken, zodat zij in de 

gelegendheid gesteld worden om zich aan te melden. Dit zal via de nieusbrief gaan. De aftredende 

leden kunnen zich dan herkiesbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen 

uitgeschreven. De overige MRleden zijn voornemens hun zittingstermijn voort te zetten. 



 

 

 

 

 


