
  
 

 

Notulen MR vergadering 2 december 2021 
Aanwezig:  Linda (Voorzitter), Natascha, Simone en Ilja,  

Alleen deel 1 aanwezig: Anja 
 
 
 

1. Opening vergadering door de voorzitter om 19:03 uur via teams (online)    
2. Agenda is vastgesteld.        
3. Notulen MR vergadering 30-09-2021       

- Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden 
- Voortgang actiepunten doorgenomen 

Actiepunten: 
Waar hangt het bord van de MR? Gewoon in de hal bij de voordeur. 
Is het een idee om een keer per jaar samen met de OR te vergaderen? Wellicht volgend jaar. Of dat er 1 
iemand vanuit de MR aansluit bij een vergadering van de OR om zo meer samen te kunnen werken. 

Welke opleidingen vanuit STEV zijn er kosteloos voor de MR? Ilja vraag na bij STEV. -> Geen opleidingen 
dit jaar. Wellicht in de toekomst. Er was nu geen vraag naar. 
Hoe zit de informatiestroom vanuit de GMR naar de MR? -> Het onderzoek loopt nog. 
Nieuwe methode WO -> We hebben er nog 3 maanden bijgekregen om uit te proberen. 
Begroting is op dinsdag 30 november door Anja met Linda besproken. 

Deel 1 vergadering met directie (Anja) is gestart om 19:30 uur tot 20:30 uur    
4. Voortgang aanleveren informatie  

Anja heeft een brief gekregen inzake de nieuwe Coronamaatregelen op school. De brief die ze heeft 
gekregen, kan ze na vandaag weer aanpassen. Er blijven snel nieuwe maatregelen komen. Maandag 
gaat de schoolleider de brief via Parro versturen naar de ouders. 

5. Hybride onderwijs 
 Op dit moment blijven de scholen open tot en met Kerst. Tip vanuit de oudergeleding: Zijn er ouders die 
kunnen helpen met het online komen van kinderen die daar moeite mee hebben? Die zijn er en vraag deze 
ouders of ze willen helpen bij technische problemen. Geef in de bovenbouw vast huiswerk digitaal mee aan 
de kinderen. Indien nodig kunnen we Chroombooks aan kinderen uitlenen. 

6. Personeel 
W. is beter gemeld, maar ze moet wel op haar gezondheid blijven letten. Morgen komt er een 
muziekdocent beweging bij groep 1-2. We gaan kijken hoe dat is. Wellicht vaker deze vorm 
inschakelen als er een leerkracht ziek is. Naar verwachting komen J. en F. volgende week weer 
werken. Blijven de kosten van de NPO-gelden staan wanneer een leerkracht die uit de NPO-gelden 
betaald wordt, invalt voor een zieke leerkracht? Schoolleider gaat dit navragen. 

7. Nationaal Plan Onderwijs- Stand van zaken 
Tot nu toe zijn er geen veranderingen. Op 9 december is er weer een teamvergadering, tijdens die 
vergadering staat er een evaluatie gepland. De daaruit volgende verbeterpunten zullen we 
meenemen in de volgende MR vergadering. 

8. Ouderavond 12-10 en 18-11 
Avond 12-10  
Reader gelezen? Ja, er zijn verder geen reacties ontvangen door ouders. Misschien is het een idee om 

voor de koffie-ochtend het document te delen, te printen om zo op die ochtend nog uit te delen aan de 
ouders. De avond was goed bezocht, groot verschil met die avond van 18-11. 

Avond 18-11  
Niemand heeft de link, die met de nieuwsbrief na de ouderavond was meegestuurd, ingevuld. Via die 

link werd feedback gevraagd. Hoeveel ouders lezen het bericht? Hoe kom je in gesprek met ouders?  
9. Ouderbijdrage afschaffen j/n terugkoppeling 

Dit punt is niet ter sprake gekomen tijden het begrotingsgesprek. Dit onderwerp staat voor januari 
op de agenda in het directie platvorm.  

10. Pr 
Op 16-2-2022 is er een open dag. Zijn er mogelijkheden om een spandoek op te hangen? Is er 
budget? Vanaf januari is er nieuw budget. Ook voor de MR. N. gaat dit uitzoeken en gaat ook het 
marketingplan tegenlezen. 



  
 

11. Begroting 
Er zijn diverse bedragen genoemd voor onder andere het grasveld, digiborden en Chroombooks. 

Daarnaast is de begroting bijna gelijk aan die van vorig jaar. De schoolleider gaat onderzoeken of er 
licenties bovenschools  goedkoper zouden kunnen lopen. 
12. Tevredenheidsonderzoek tussenstand 

Reeds 43% heeft het onderzoek ingevuld. Vandaag is er nog een herinnering uit gegaan naar ouders 
die het onderzoek nog niet hebben ingevuld. De volgende MR vergadering kunnen wij de resultaten 
bespreken, want op 15 december eindigt de mogelijkheid om het onderzoek in te vullen. 

13. Strategisch beleid 1 jaar verlengen 
Vanwege het bijzondere jaar door Corona, is besloten het schoolplan met 1 jaar te verlengen. We 
gebruiken dat jaar om de speerpunten te kunnen aanpakken. De MR geeft haar goedkeuring.  

14. Leerlingenaantal voortgang, zie onderstaande tabel 
We hebben op dit moment hetzelfde leerlingenaantal als de vorige keer. We verwachten dat er dit 
jaar nog 5 kinderen instromen in groep 1-2. Tip: Misschien volgende week een vooraankondiging 
doen voor de open dag op 16-2-2022?  

15. Overige (WVTTK)  
We hebben een combinatie groep 5-6; er wordt geadviseerd vanuit de overheid dat kinderen vanaf 
groep 6 een mondmasker dragen op de gangen binnen school. Een teamlid vraagt of we dit niet ook 
aan de ouders/ kinderen van groep 5 kunnen vragen? We verwachten negatieve reacties vanuit de 
ouders en daarom hebben we besloten dit niet te doen. 
Arbeidsmarkttoelage: Scholen met een hoog percentage zwaar schoolgewicht hebben vanuit de 
overheid recht op extra salaris. De overheid vindt dat deze leerkrachten meer werk hebben gehad 
om leerlingen tijdens het thuisonderwijs aan het werk te krijgen en houden. Binnen STEV zijn er een 
aantal scholen die recht hebben op deze gelden en een aantal niet. De Regenboog heeft geen recht 
op deze gelden. STEV heeft geld gehaald uit haar eigen middelen, zodat alle leerkrachten van STEV 
deze arbeidsmarkttoelage ontvangen. De meerderheid van het personeel was voor een toelage aan 
iedereen. Het personeel krijgt 5% in 2 tranches; een deel in december en een deel in juni, verdeeld 
over 2 jaar.  
Gaat het goed met de leerlingen in groep 1-2 die een taalachterstand hebben? We hebben de zorg 
goed in kaart. 
 

Anja verlaat de vergadering om 20:48 

 
Deel 2 vergadering MR-raad       

16. Deel 1 is nabesproken en geen bijzonderheden ter sprake gekomen. 
17.  Mr Jaarplan       

De voorzitter gaat haar best doen. 
18. GMR (Vorige notulen en huidige agenda. De GMR is op de website van STEV lastig te vinden. Er wordt 

aan het GMR lid gevraagd of dat zou kunnen verbeteren. 
19. Update vanuit portefeuilles:          

- Financiën (Linda) 
- Ideeën 2022 invulling? Training, promokosten voor MR naar achterban, inwinnen 

advies coach. 
- PR & Communicatie (Natasha) 

- Is het een idee dat er palen langs de weg komen of op de weg met grote letters 
School komt te staan om aan te geven dat er een school zone is? Om automobilisten 
en andere weggebruikers duidelijk te maken dat er een school is? Ziet er leuk uit! 
Graag meer onderzoek. 

- Onderwijs (Ilja) 
Geen bijzonderheden 

- Formatie & Personeelsbeleid (Simone) 
Geen bijzonderheden 

20. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag         

21. Afsluiting vergadering om 21:07 uur.   



  
 

Actiepunten overzicht 
 

Actiepunt Door wie Wanneer 

1x per jaar OR met MR vergaderen, bespreekbaar maken OR Linda  

Gesprek plannen met Francina betreft GMR Linda  

Informatiestroom GMR naar MR uitzoeken met name 
achterhaalde notulen en niet conceptnotulen 

Linda  

Opzet jaarplan 2021-2022 maken Linda  

Financiën OR en TSO is mogelijk via Parnasyss mogelijkheden 
uitzoeken 

Ilja Ja, vraag uitgezet bij Adm. 

NPO gelden uitzoeken bij ziekte Anja  

Uitzoeken palen aan de weg Natascha  

Teksten MR website doorsturen ter beoordeling Natascha  

Openstaande actiepunten    

Voorstel voor MR deel op website verwerken Ilja ism 
Natascha 
(José verwerkt 
dit) 

 

 
 
Leerlingen aantal per vergadering (Per groep en per klas.) 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 Totaal aantal ll 
Start 
schooljaar 

21 18 22 27 88 

Vergadering 
30-09-21 

22 19 26 27 94 

Vergadering 
december 

22 19 26 27 94 

Vergadering 
Februari 

     

Vergadering 
april 

     

Vergadering 
eind juni 

     

Notitie 30-09-2021: 
We hadden vorig jaar op de 1 oktober telling 86 leerlingen. Nu hebben we 94 leerlingen. Na 1 oktober stromen in dit 
schooljaar nog 5 kleuters in. 


