
Notulen Extra MR vergadering 22 juni 2022 

Aanwezig: Milou, Helle, Karin, Timo, Marieke 
Afwezig: Bob en Heleen 

1. Ingekomen post 
Er zijn twee ingekomen e-mails. We bespreken de brieven en Marieke formuleert en verstuurt de 
reacKe op de e-mails.  
Milou neemt ter overweging mee of en vooral hoe we ouders kunnen inzeMen in geval van 
leerkrachten te kort/klassen die thuis moeten blijven. 

2. Terugblik op de ouderavond 
Het was fijn dat er zoveel mensen waren. Bijna het hele team was er en die straalden uit dat ze het 
met elkaar gaan oppakken 
Er heerst wel een beladen sfeer in de groep van MT en DirecKe: want ouders hebben zorg. Sommige 
ouders waren best rauw en dit raakte wel leerkrachten. Er zijn heel veel vragen, mensen hebben 
behoeRe aan concreKsering. Uiteindelijk kijkt de direcKe kijkt goed terug. Milou gaat met 5 ouders 
een persoonlijk gesprek aan. 

Mooie dingen werden er gezegd over hart onder riem. Werd ook door de leerkrachten als goed 
ervaren. Er was ook venKlaKe van emoKes, sommigen hoeven geen antwoord.  Veel ouders zijn 
bezorgd over de druk van de leerkrachten. Bij elkaar kijken en inplannen is vorig jaar niet gelukt maar 
moet gaan lukken aankomend jaar. Er zijn nu al zorgen om evt vertrek van direcKe na dec/jan. Milou 
zal zeker adviseren om een duidelijk profiel te maken voor een nieuwe directeur. 

3. Inzet NPO gelden: 
Het lijkt alsof er voldoende te besteden is. MonKni heeR 192k gehad van 21/22 en nu 144k 
beschikbaar. Er is een plan geweest voor 85K er zou nog 59k over zijn van dit jaar. Daarnaast is er een 
potje van extra handen aan de klas van 10K. 
Er was een taakstelling om vanaf aug 1FTE te bezuinigen. Maar deze taakstelling vervalt, akkoord van 
Marleen ook vanwege de situaKe waarin we ziMen.  
ACTIE TIMO: Mail van Marleen aan Milou doorsturen 

Milou moet nog afspraak maken met Tim/controller. Staan onderwijsondersteuners op formaKe of 
uit werkdrukverlaging-potje of uit NPO? 
ACTIE Milou: Milou zoekt uit hoeveel NPO geld er nog is en waar onderwijs assistenten van betaald 
worden. 
Er is 55k ingezet op rekenen. OpKe: Je kunt ervoor kiezen om een bijles insKtuut in te zeMen. Dit 
zouden we in groep 7 kunnen inzeMen. 

Milou is verbeterplan aan het herschrijven en kijken of er onderdelen inziMen waar we NPO voor 
kunnen gebruiken. NPO-geld hoeR niet meer binnen 1 schooljaar ingezet te worden. 
Tevens is er een ruim budget in de oudervereniging. 
ACTIE: Milou en Timo gaan samen zich buigen over NPO. 

4. Vergaderstructuur 2022-2023 
De Oudergeleding geeR aan in het nieuwe schooljaar iedere maand te willen overleggen. Verder 
plannen we 8 reguliere MR vergadering met oudergeleding en personeelsgeleding, waarbij de 
directeur deels inbelt. 
ACTIE: Marieke maakt opzet voor data 



5. Verbeterplan 
Milou is bezig het verbeterplan te herschrijven nadat er door anderen een start is gemaakt. De 
plannen worden Kjdens de studiedag van 27 mei met het team besproken. De MR leest mee met de 
plannen. Als het plan klaar is, gaat het naar Jeroen, de Vliegende Brigade. 

ACTIE: Milou deelt het plan zodra de eerste opzet klaar is. 
ACTIE MR: Verbeterplan lezen en voorzien van feedback en vragen. 

6. Rondvraag en sluiKng 

• Vebeterplan: We willen zo snel mogelijk van het zwakke predicaat af. Doelstelling is om dit 
eigenlijk al per jan 23 weg te hebben. 

• VerwachKngen tav van Milou die 3 dagen werkt: Milou wordt overweldigd door berichten 
van ouders met lange mails.  Linda Kroon Sem en blijven voor de rest va het schooljaar. 

• MR gaat vaker input inleveren voor MonKni nieuws 

• RIE: Het lijkt erop alsof er de laatste jaren geen RIE is afgenomen. MR moet Veiligheid op 
school agenderen in nieuwe scholjaar. Zoals bhv, uitjes, brandoefeningen. Erika is 
veiligheidscoördinator 

• BehoeRe aan klassenouders wordt in het team bespreken. 

• IEP: 19 aug gaat een externe uitleggen hoe je IEP kan lezen en Jeroen gaat uitleggen hoe je 
IEP leest, analyseert en wat kan je dan voor dat kind doen. Wat is er uit IEP te behalen en 
hier is veel winst te behalen. Dit wordt een groot verbeterpunt voor volgend jaar. Dit is het 
stuk zicht op ontwikkeling. 

• Naar aanleiding van communicaKe rondom groepsindeling/verdeling van kinderen: Het is op 
school onder ouders helemaal niet bekend wie wie is. We missen een soort smoelenboek. 
Het is fijn als het terug te vinden is. Milou geeR aan dat een ‘smoelenwand’ is een wens. Dan 
kunnen ouders zien, wie wie is. 

ACTIE: MARIEKE: Maandag is en teamdag. Jurrian Struik vragen om een team foto te maken. 

ACTIE MILOU: In schoolgids alle mailadressen van docenten opnemen met Ktels als oa. 
vertrouwenspersoon erbij. 


