
Notulen MR vergadering 19 september 2022

Aanwezig:
Femke Kamphuis (voorzitter)
Sandra Decnop
Julia Weggemans
Candice de Smet
Derrick van der Merwe
Maartje van Oosterum
Ruud Philips (op uitnodiging)

1. Mededelingen
Welkom nieuw lid Derrick
Femke wil, wanneer andere ouder beschikbaar is, stoppen met haar mr werk na ruim 3
jaar.

2. Notulen vorige vergadering:
Geen vragen/opmerkingen

3. Jaarplanning vergaderingen MR schooljaar 2022-2023
Maandag 31 oktober 19:30, notulen Candice
Maandag 12 december 19:30, notulen Julia
Maandag 23 januari 19:30, notulen Femke
Maandag 13 maart, notulen Derrick
Maandag 1 mei 19:30 notulen Sandra
Maandag 19 juni 19:30
Totaal 7 overleggen met afgelopen overleg 19 september. 1 teveel, data verschuiven? Op
maat maken mbt data GMR? Minimaal een week voor GMR overleg MR overleg plannen.
(Zie actiepunten)

Structuur mr overleggen:

 Uiterlijk 1 week voor de vergaderdatum de agendapunten inleveren bij Femke zodat zij

de agenda kan maken. 

 Femke overlegt met Ruud voor het overleg over de lopende zaken en aanvullende te

bespreken onderwerpen en nodigt hem desgewenst uit voor het overleg

 Ook Julia kan namens het MT onderwerpen bespreekbaar maken

Vast agendapunt: Speerpunten bespreken



4. Taakverdeling binnen de MR (allen)
Niet uitgebreid besproken, volgend overleg?

6. Jaarverslag MR voorgaand schooljaar—> notulen publiceren van alle overleggen van
vorig schooljaar op de website is voldoende (actiepunt, zie onder)

7. Overige punten afkomstig van schoolleiding

Financiën, begroting school is per kalenderjaar. Ruim 4/5e van budget gaat naar
personeelskosten.
Er zijn verschillende bronnen van inkomsten:
1. gerelateerd aan het aantal leerlingen. (Per leerling een vast bedrag per jaar)
2. Inkomsten vanuit achterstandsbeleid
3. Incidentele bronnen, bv npo corona gelden.
4. Verschillende subsidie mogelijkheden. Dit jaar subsidie aangevraagd voor rekenen en

taal, de vraag of je dat krijgt gaat per loting
5. Inkomsten uit Vluchtelingenbudget. 

De Ploeg kiest voor zoveel mogelijk handen voor de klas en zoveel mogelijk groepen (dus
bij voorkeur niet samenvoegen).
Leerlingenaantal is met 2 gestegen afgelopen jaar. Begroting wordt in nov gemaakt voor
2023. 

Investeringen huidig schooljaar

 voornamelijk in ict

 nieuwe methodes

 Bibliotheek nieuwe impuls (afgelopen schooljaar)

Onderwijs:
Speerpunten van dit schooljaar zijn vastgesteld in het jaarplan, focus dit jaar is gevolg van
vorig jaar. T
1. Technisch en begrijpend lezen lag onder de loep nav verbeterplan inzet NPO gelden.
Ook huidig schooljaar blijft dit een speerpunt.
2. Burgerschap is speerpunt van ministerie, belang van opgroeien als wereldburger. Lieke
is hierin gestapt namens de Ploeg.
3. Digitale geletterdheid speerpunt van ministerie en op school. Marc en Julia zijn met
name bij de ict betrokken. 
4. Speerpunt rekenen.



Directie Talent Primair is erg te spreken over de ontwikkeling van de school en
leerkrachten. Vooral de bereidwilligheid van de leerkrachten is positief. 
Schoolbezoek is geweest, kwaliteitsgesprek week van 25 september, eind van het jaar
een dashboard gesprek. 

Nieuwe collega Katja 3 dgn per week voor Oekraïense kinderen. Half Russisch, half
Oekraïens. Zij leert de Oekraïense kinderen Nederlands en ondersteunt ze.

Leerlingenaantal iets verlaagd, maar nu stabiel. Kwalitatief goed onderwijs is het
belangrijkste. Minimaal aantal dat nodig is

Speerpunten MR:
1. Marketing van de school mbt verbeteren website, beter vindbaar te zijn en hoe zetten
we de Ploeg op de kaart. Vooral uitdragen van de ploeg, laten zien waar de Ploeg goed in
is.
2. Communicatie met de ouders

Iedere vergadering zullen deze speerpunten als de speerpunten in het jaarplan vast
agendapunt terugkomen om te bespreken binnen de mr.

7. Coronaplan
Vanuit de overheid is er een wens/verplichting dat je voor 1 oktober een plan hebt
voorbereid mocht er weer een pandemie komen. Dit plan is vastgesteld.
Iets meer maatwerk dus afstemming met ouders en kinderen. Afstemming met ouder en
kind wat er kan en wenselijk is.

8. Planning van scholing of cursussen MR (allen): wie wil dit doen?
Candice, Julia, Derrick, Sandra. Datum, 1 of 2 November.

11. GMR: 
Sandra heeft 1e bijeenkomst gehad en de info met ons gedeeld.
Speerpunten MR:
1. Marketing van de school mbt verbeteren website, beter vindbaar te zijn en hoe zetten
we de Ploeg op de kaart. Vooral uitdragen van de ploeg, laten zien waar de Ploeg goed in
is.
2. Communicatie met de ouders

Autonomie van de school, speerpunten school zijn ook geformuleerd in het jaarplan, zie
boven.

13. werving nieuwe leden MR



Flyer vanuit gmr ontvangen, deze kan gebruikt worden. Voorkeur voor ouder met kind in
de onderbouw aangezien alle 3 de andere ouders kinderen in de bovenbouw hebben.

Actiepunten:

 Inloggegevens achterhalen emailadres—> Femke

 nu 7 overleggen gepland 1 teveel, nieuwe verdeling? —> Femke?

 notulen publiceren van alle overleggen van vorig schooljaar op de website

 Vast agendapunt, speerpunten school en speerpunten MR


