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Notulen 13-4-2022 

Aanwezig: Linda, Natascha, Simone, Miranda, Anja 
  

1. Opening door de voorzitter om 19.00        
2. Agenda vastgesteld 

- Omdat Anja pas om 20.00 uur aanwezig kan zijn, hebben we de agenda 
omgedraaid. Eerst de MR zaken en daarna de update vanuit de schoolleider 

      
3. Notulen MR vergadering 17-02-2022       

- Notulen goedgekeurd 

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

Actiepunten doorgenomen en bijgewerkt.  Nummering en status toegevoegd. 
Voorstel om gesloten actiepunten eenmalig op de agenda te houden en daarna 
eruit te halen. 

 
 

Deel 1 vergadering MR-raad   

      
1. Actiepunt 1x per jaar vergaderen met OR besproken tussen beide voorzitters. De OR en MR 

samenwerking, dit moet niet in elkaar overlopen, maar verder is het idee prima en zijn we 
welkom. Het gezamenlijk doel is; ouderbetrokkenheid, eensgezindheid, maar ook om elkaar 
beter te leren kennen.  
 

2. GMR (vorige notulen en huidige agenda)  

We hebben de agenda voor de komende vergadering en de concept notulen ontvangen van 
het GMR lid (Francina) waar zij de vertrouwelijke zaken eerst zal uitfilteren. Mochten er nog 
wijzigingen komen in de notulen dan deelt zij deze met ons. 
 

3. Update vanuit portefeuilles:     
- Financiën (Linda) 

geen updates  
- PR & Communicatie (Natascha) 

Geen updates 

- Onderwijs (Simone/Miranda) 

 Geen updates 
- Formatie & Personeelsbeleid (Simone) 

  Aangepast document op Sharepoint 
 

Deel 2 vergadering met directie (Anja)  
 

1. Personeel 
- Vacatures voor na de zomervakantie voor conciërge, onderwijsassistent en duo voor Lisanne 
groep 7/8, omdat Ilja weggaat. 2 maanden voor de zomervakantie komt Jan invallen. Op zoek 
naar vaste vervanging na zomervakantie.  
 

 

2. Nationaal Plan Onderwijs- Stand van zaken 
 -      Evaluatie tot aan de voorjaarsvakantie is besproken aan de hand van een bijlage 

- In de evaluatie van het NPO staan ook punten die niet vanuit de NPO gebruikt worden 
opgenomen. Er liep ook een subsidie vanuit de overheid, die duurde tot eind december 
(deze extra ondersteuning op woensdagmiddag kwam niet uit de NPO) Aan het 
aangepaste plan wordt nog gewerkt. (actie Anja) 
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- Er wordt een voorziening getroffen voor NPO middelen die niet worden besteed. Deze 

loopt na de twee schooljaren door. Hieronder de uitleg.  

o van de nog niet ingezette middelen rond de NPO maken we een voorziening (dit 

gaat om het boekjaar 2021. Wat niet op gemaakt is wordt meegenomen naar 

2023) 

o Snappen de vraag die op zich terecht lijkt, maar de middelen die je vanuit de NPO 

collega´s die je door ziekte inzet voor de vervanging kunnen we niet anders dan 

laten lopen. Het is administratief niet te doen om dat (voor de stichting) te 

regelen. Daarbij geldt dat de prio is les geven aan een groep dan wegwerken van 

achterstanden. 

- Linda wacht nog een antwoord af van de helpdesk VOO. Dit betreft NPO uren inzet voor 
vervanging klas. 

- Als het NPO plan wijzigt, geldt dit als wijziging op het Onderwijsplan en dit is instemming 
gerechtigd 

- De informatie m.b.t. het aangepaste/hernieuwde plan gaat via de nieuwsbrief naar de 

ouders 
 

3. Ouderbijdrage afschaffen j/n terugkoppeling 

Is besproken tijdens het directieoverleg van 22 maart. Het is niet haalbaar om de ouderbijdrage af 
te schaffen. Ieder heeft het schoolbudget nodig en de ouderbijdrage is juist een mooie aanvulling 
voor alle activiteiten 

 
4. PR-Marketingplan 

-  De laatste versie van het PR Marketingplan is gedeeld op 11 april. Linda en Natascha hebben dit 
niet meer vooraf deze vergadering kunnen doorlezen 
 - Open dag. We hebben in de krant gestaan op dinsdag 22 maart. Er zijn geen bezoekers gekomen 
op de open ochtend 
- Gevelbord is geplaatst, in de nieuwsbrief foto geplaatst. 
- Spandoeken die we aan de gevel kunnen bevestigen. Of vlaggenmast? Bijvoorbeeld met een 
frame. Eventueel een werkgroep hiervoor formeren. Actie staat nog open. 
 

5. Tevredenheidsonderzoek uitslag (TVO)-Plan 

Openstaande punten naar aanleiding van vorige notulen; 

*Idee: Nieuwsbrief 1x per maand en elke week een Parro met info vanuit de leerkrachten. Anja 
gaat dit bespreken in het team. Dit zal waarschijnlijk pas vanaf het nieuwe jaar starten. 
- Anja heeft de uitslag en quick wins van TVO teruggekoppeld in de nieuwsbrief van week 10. 
 

6.  Good Governance 

Oudergeleding heeft input geleverd op de vragen vanuit Stev.  
 

7. Levensbeschouwing 
MR heeft input geleverd op uitnodigingsbrief. Informatieavond op woensdag 1 juni om 19:45 uur. 
Inloop vanaf 19:30 uur. Gecommuniceerd via Parro en met een uitnodiging bij de nieuwsbrief. 
 

 
8. Peuterspeelzaal 

Dol Fijn wil garanties van de gemeente dat ze voor langere tijd kunnen beschikken over de ruimte.  
Ze gaan investeren en verlangen dan zekerheid. Het is niet te zeggen of de scholen zelf het lokaal 
in de toekomst nodig gaan hebben. Onzeker nog of dit doorgaat.  
 

9. Schoolplein: grasveld-speeltoestel 
Grasveld wordt in de meivakantie gemaaid en daarna mogen de kinderen er weer op spelen.  
In alle klassen is gestemd op een nieuw speeltoestel, de grote en kleine worden vervangen. De 
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kinderen konden allemaal een keuze maken voor het grote speeltoestel. De offerte wordt 
aangevraagd en betaald uit de TSO (tussen schoolse opvang) gelden. Het streven is om deze rond 
de zomervakantie te plaatsen. 
 

10. Wereldburgerschap 
Visiestuk als bijlage voor de MR ter info. (bijlage in map teams map wereldburgerschap). Nog niet 
bekeken door de Oudergeleding. 

 
11.  Vakantierooster 

Concept op de agenda. Is akkoord. Er zijn reeds 2 studiedagen bekend woensdag 5 oktober 2022 
en maandag 6 maart 2023. Hierbij is rekening gehouden met de schoolvakanties van het 
voortgezet onderwijs in de regio Barneveld. 
 

12.  Analyse op de Cito 
Analyse van de midden toetsen van Cito. Gedeeld met de MR. Leerkrachten zijn tevreden over 
uitslagen. 
 

 
13. Rondvraag 

Volgende vergadering op 23 juni 
KWS gaat ook over op continurooster, met dezelfde start en eindtijden. Dit kan voor drukte 
rond de school met brengen en halen zorgen. Veiligheid moet besproken worden, kijken naar 
oplossingen met elkaar. Actie Anja 

       
14. Afsluiting  

21:22 
 
 

 
 
 
 


