
 
 

 

 

 

Betreft: Notulen MR-vergadering 
Datum:  17-11-21 
Aanvang 19:00 uur 

Aanwezig:  
 

Onderwerp  
 

Toelichting 

1. Leerlingenraad 

• Voorstellen 

• Bewegend leren 

• Aanpak grasveld 

• Overige onderwerpen 

De leerlingenraad was het eerste half uur van de 
vergadering aanwezig. Zij hebben zich 
voorgesteld en verteld met welke onderwerpen 
zij komend jaar aan de slag gaan. 
 
We hebben bewegend leren besproken. Dit 
vinden de kinderen heel belangrijk en zouden ze 
graag meer willen. 
 
Ook hebben we gesproken over het speelplein 
dat weer een opknapbeurt zou kunnen gebruiken 
volgens de leerlingen. Denk aan een nieuw 
toestel ter vervanging van de houten brug, 
schoonmaak van de boomhut, tegels die goed 
gelegd moeten worden en eventuele vervanging 
van het klimrek met de rode banden. Vanuit de 
leerkrachten is er gevraagd of de leerlingen hun 
eigen klas willen aanspreken op het voorzichtig 
omgaan met de spullen. 
Ook kan er misschien iets gedaan worden met het 
grasveld, dit moet dan overlegd worden met de 
gemeente. Juf Patricia heeft de tip gegeven aan 
de leerlingen om een plan te maken om aan de 
gemeente te laten zien. 
 

2. Onderwerpen vanuit directie Update Corona/besmettingen 
Groep 5 aantal dagen thuis vanwege groter aantal 
besmettingen. In groep 6 en groep 4/5 beginnen 
er nu ook meer te komen. De druk voor de 
leerkrachten begint ook op te lopen en dit geeft 
ook onrust in de organisatie. Dit is ook besproken 
tijdens de studiedag en afgesproken wat gas 
terug te nemen met werkgroepen. Achter de 



 
 

schermen gaat er een ZZP-er aangetrokken 
geworden die doelen gaat uitwerken, o.a. op 
gebied van bewegend leren. 
 
Als aandachtspunt is genoemd dat door het 
thuisonderwijs positief gebleken is dat leerlingen 
digitale ervaringen opdoen die leerkrachten er 
graag erin willen houden en daarnaast werkt 
digitaal werken/toetsen efficiënt voor de 
leerlingen, maar dan zijn er voldoende devices 
nodig. Patricia geeft aan dat de ratio 1 op 3 is en 
we hier al aan zitten. Aanschaf van meer devices 
zou bijv. uit de werkdrukverlagingsgelden 
kunnen, dit moet dan in het team besproken 
worden. 

3. Onderwerpen vanuit MR 
 

• Jaarverslag 
 

• Stand van zaken NPO-inzet 
 
 
 

• Corona 

• Invulling studiedag 

 
 
Check en samenvatting wilgenblaadje 

➢ Moet oudergeleding nog naar kijken, daar 
wordt direct een datum voor bepaald na 
afloop van de vergadering. 

 
NPO-plan staat voor MR in teams klaar. Kan 
worden ingezien. Lopende onderwerpen kunnen 
dan in de MR-vergadering worden besproken. 

➢ Er zijn een aantal ontwikkelingen t.a.v. het 
NPO-plan. Freek zou eigenlijk vanuit de 
NPO gelden met kleine groepjes aan de 
slag gaan maar moet nu een groep 
opvangen vanwege uitval van Ferdi. 
Daarnaast wordt er kritisch gekeken welke 
acties in het NPO plan opgepakt 
kunnen/moeten worden. De grootste 
behoefte ligt bij personele bezetting, maar 
die is helaas niet voorhanden. Er wordt 
nog steeds gezocht naar een 
onderwijsassistent voor midden-
bovenbouw. De eerder genoemde ZZP-er 
zal ook bekostigd worden vanuit de NPO 
gelden. 

 
Studiedag 15/11 



 
 

➢ Er zijn ervaringen gedeeld tav werkdruk, 
waar loopt men nu tegen aan en met 
welke plannen zijn we bezig. 

➢ Er is een beslissing genomen dat in kleine 
stapjes IEP wordt geïntroduceerd tvv Cito 
en daar hoort tzt ook een ander rapport 
bij.  

 

4. GMR 
 

voorzittersoverleg bijeenkomst 8 november 
Onderwerpen waren: NPO, verandering 
lesrooster 

➢ NPO: besproken is of alle MR-en wel 
weten wat er met de NPO gelden gaat 
gebeuren. Dit is een terugkerend 
onderwerp. 

➢ Lesrooster: Lambertus is nu bezig met 
oriëntatie tav verandering in lesrooster. Er 
zijn vragen gesteld over de aanpak bij de 
verschillende scholen en onderwerpen 
zoals pauzetijden en vrijwillige bijdrage. 
Ervaringen zijn gedeeld, aanpak wisselt 
per school. 

5. Binnengekomen post  

6. Actielijst  
 

➢ Leerlingenraad weer uitnodigen voor 
vergadering einde schooljaar 

➢ Oudergeleding jaarverslag bekijken 
➢ Frans: behoefte aan meer devices peilen 

in het team, bijvoorbeeld in een volgende 
studiemiddag/colcon etc. 

7. Rondvraag 
 

 

 


