
Notulen 10 mei 2022 

Aanwezig: Freek, Timo, Bobby, Karin, Helle, Heleen, Marieke 

1. Opening en vaststellen agenda: 

- De M-IEP presentaJe schuiM door naar volgende vergadering. Sonja zal worden uitgenodigd 
om de M-IEP en E-IEP te presenteren. 

- Er is nog geen gesprek geweest met Vliegende Brigadier Jeroen.  

2. Goedkeuren notulen 9 maart en status openstaande acJes 

Notulen zijn goedgekeurd 

ACTIES  

Wie Wat Wanneer 

Saskia Inscannen informaJe MR-cursus en mailen naar 
Marieke 

Gedaan

Marieke InformaJe MR-cursus schooljaar 2020-2021 in 
dropbox plaatsen en met nieuwe MR-leden 
delen 

Gedaan

Marieke/Timo Dropbox in orde maken voor Bobby, Karin en 
Helle 

Gedaan

Freek FormaJeplan aanleveren Nog niet rond. Freek heeM eerder al 
aangegeven dat de formaJe nog niet rond 
is. Gesprekken met het SJcht zijn nog 
gaande.

Freek Koffiemomenten inplannen Nog niet gedaan. Freek gaat dit inplannen 

Marieke en 
Bobby 

Statuten doornemen en document wijzigen, 
zodat we dit Jjdens de volgende MR-vergadering 
kunnen agenderen. Dit alvorens het 
meegenomen kan worden naar de GMR.  

Marieke en Bob hebben een start gemaakt 
en maken dit spoedig af. Zij sturen de 
voorgestelde wijzigingen per mail.

Marieke Wijziging document statuten agenderen op de 
eerstvolgende MR-vergadering 

Niet gedaan, verder per email.

Timo Mail ouder (ingekomen post) beantwoorden met 
het antwoord dat we navraag gaan doen. 

Gedaan

Marieke EvaluaJe vergaderstructuur agenderen op de 
eerstvolgende MR-vergadering 

Gedaan

Marieke BegroJng 2022 agenderen op de eerstvolgende 
MR-vergadering  

gedaan

Freek DocumentaJe opvragen/opzoeken kwaliteitskring 
talentenbeleid en met MR-geleding delen. 

Niet gedaan. Er is geen beleid voor 
talentenbeleid. Dit moet meegenomen 
worden in het verbeterplan

Freek Speerpunt talentenbeleid in de periode na de 
meivakanJe tot aan de zomervakanJe oppakken 
met het team/werkgroep. 

Dit moet worden meegenomen in het 
verbeterplan 

Freek Werkwijze, visie en aanpak van Denkkracht delen 
met MR en team 

Er is geen beleid voor Denkkracht. Dit moet 
ook worden meegenomen in het 
verbeterplan



  
  

3. Ingekomen Post 

Er is vandaag een email binnengekomen van een ouder over het aantal studiedagen. De 
afgelopen jaren had de MonJni 10 studiedagen. De MonJni is in Baarn de school met het meest 
aantal studiedagen. 

Studiedagen zijn nodig voor de teammomenten en om extra werk te verze_en als administraJe 
en werken aan verslagen. Zeker gezien de uitdaging voor het aankomende jaar, zullen 
studiedagen hard nodig zijn. 

Freek geeM aan hier al naar gekeken te hebben en de insteek is minder studiedagen. Freek werkt 
de opzet uit en deelt deze met de MR ter goedkeuring. 

Marieke zal een reacJe sturen aan de desbetreffende ouder met uitleg over studiedagen. 

4. BegroJng 2022 

We bespreken de verschillen in de begroJng tussen 2022 en 2021.  

5. M-IEP resultaten 

Sonja wordt gevraagd op 29 juni de M-IEP resultaten en de E-IEP te presenteren aan de MR. 
Marieke Zal Sonja hiervoor uitnodigen. 

6. Vliegende Brigade 

Marieke MR-vergaderingen dit schooljaar om 19:30 uur 
plannen 

gedaan 

Freek  PresentaJe voor inspecJe delen met MR Gedaan

Freek Indeling groepsoverzicht delen met ouders Gedaan

Freek Ouders informeren dat de inspecJe komt op 
dinsdag 22 maart 

Gedaan 

Freek Navragen bij Rinske: NPO-plan -> intervenJes 
analyse IEP-toetsen, ambiJes zijn bijgesteld? 
Waarop zijn deze ambiJes gebaseerd? Wordt 
hierin ook de schoolweging opgenomen?   
Terugkoppelen aan zowel team als MR 

Sonja wordt uitgenodigd voor de volgende 
MR vergadering om de IEP resultaten te 
analyseren.

Freek  Navragen bij Rinske: onderaan analyse IEP-
resultaten staat dat de ingeze_e intervenJes 
zinvol zijn. Welke intervenJes zijn er precies 
ingezet? En hoe komt het dat groep 4 met 
rekenen lager scoort dan verwacht? 

Sonja wordt uitgenodigd voor de volgende 
MR vergadering om de IEP resultaten te 
analyseren.

Freek IB-er vragen of zij de eerstvolgende MR-
vergadering willen aansluiten en of zij een 
presentaJe van de trendanalyse wil geven van de 
IEP-resultaten en geboden intervenJes.  

Sonja wordt uitgenodigd voor de volgende 
MR vergadering om de IEP resultaten te 
analyseren.

Team/ Freek Vacature GMR (personeelsgeleding) voor volgend 
schooljaar staat nog open 

SuggesJe om Saskia hiervoor te vragen in 
het nieuwe schooljaar. Heleen wil evt 
helpen bij het notuleren. 



Het gesprek met Jeroen (Vliegende Brigade) is nog niet ingepland. Zodra dit gesprek heeM 
plaatsgevonden, informeert Freek de MR over de verdere procedure en zullen wij om tafel gaan. 

7. Vergaderstructuur aankomende periode 

We besluiten dat we iedere 4 weken op de hoogte willen zijn van de status van het verbeterplan. 
We willen dan bespreken wat er is gebeurd in die 4 weken en wat er de aankomende weken in 
de planning staat. Vooral de oudergeleding heeM behoeMe aan extra overleg. We spreken af dat 
dit niet alJjd op school hoeM, dit kan ook online. De peroneelsgeleding kan hier uiteraard bij zijn 
naar gelang behoeMe en Jjd.  Notulen en afspraken worden gedeeld met de gehele MR. 

Verder plannen we 8 ipv 6 reguliere MR -vergaderingen. Marieke zal een opzet maken voor beide 
overleggen. 

8. Rondvraag 

Is er al een nieuwe zorgstructuur? Karin geeM aan dat hieraan gewerkt wordt. Gezien de 
experJse van Bobby geeM hij aan graag mee te willen denken in de opzet hiervan. 

9. Terugkoppeling naar ouders 

Er is onrust onder de ouders. Het inspecJerapport is nog niet binnen. Freek zal Marleen laten 
navragen wanneer dit te verwachten is. 

We vinden dat er meer geruststelling en communicaJe naar ouders moet. Ook de aankomende 
Jjd, zoveel mogelijk nieuws en updates delen met ouders.  

AcJes: 

Marieke Inplannen overleg zodra Freek contact heeM 
gehad met de Vliegend Brigade

Marieke/Bobby Wijzigingen Statuten verder doornemen. Daarna 
voorstel voor wijzigingen per email delen met 
gehele MR

Team/ Freek Vacature GMR (personeelsgeleding) voor volgend 
schooljaar staat nog open 

SuggesJe om Saskia hiervoor te vragen in 
het nieuwe schooljaar. Heleen wil evt 
helpen bij het notuleren. 

Marieke ReacJe geven op ingekomen post

Marieke Uitnodigen Sonja vergadering 29 juni. En IEP 
resultaten agenderen.

Freek Informeert MR na gesprek Vliegende Brigade

Marieke Inplannen MR vergaderingen en verbeterplan 
updates

Freek Marleen navraag laten doen op verwachte datum 
inspecJerapport


