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notulen 

MR vergadering 
 
 
mrhetzilverlicht@leerrijk.nl    

Datum: 8 september                                                   
Tijd:19.30u.-21:30.  

Notulant;Claudia 
Via teams 

 
Aanwezig:                                                                        Afwezig:  
          

Voorzitter: Sanne 
Notulant:Claudia 

MR leerkracht: Geert 
MR oudergeleding: Bjorn, Bianca en Silvia 
 

________________________________________________________ 
 

Agendapunten 
 
1.  Opening, vaststellen agenda. (1 min.) 

 
2.  Mededelingen directie;      (30 min.) 

 - corona en vervangingsproblemen: binnen ons team worden ook op dit moment 

weleens collega’s getest. Collega's moeten dan thuisblijven in afwachting op de 
uitslag. We proberen telkens vervanging te regelen. Maar helaas moeten we er 
soms voor kiezen om een klas thuis te houden. Helaas is er niet altijd een 

vervanging te krijgen. We proberen het wel per klas te spreiden.  
 

 - ziekte van collega’s, oas, directie, logopedie: 12 november zal Sasja de 
schoolverlaters groep voor 2 dagen gaan versterken. Ze heeft nog geen 
definitieve aansteling. Tot de zomer zal zij ons komen versterken.  

Voor beide logopedisten is er per deze week ondersteuning vanuit een externe 

organisatie gevonden.  
Oas: vacature uitgezet. Wordt wel op gereageerd maar nog niet wat wij zoeken.  

 - opdracht interim directeur (Lida) specifieke opdracht: zij heeft als opdracht om 
samen met het team hoe wij het onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op 
het niveau van de kinderen. We zullen ons meer richten op de leerlijnen en 

minder de methodes volgen. En hierbij ook kijkend naar het uitstroomprofiel. 
 - schoolgids: begin van het schooljaar is deze aangeboden en staat reeds op de 

site. Er is geen papieren versie meer uitgedeeld.  
 - jaarplan: 1,5 jaar geleden hebben we het 4 jarige schoolplan gekregen. Het 
jaarplan is een groei document. We hebben doelen gesteld. In de evaluatie kun 

je zien dat wij al veel gedaan maar Corona heeft een aantal dingen stilgelegd. 
Daardoor zijn sommige doelen doorgeschoven. Vanuit deze speerpunten weten 

alle werkgroepen in de school ook wat van hem wordt verwacht.  
 

 BAC voor vacature directeur: gaat om iemand die dicht op de praktijk 
staat. Die het onderwijskundige proces volgt en stuurt. Tot 9 november 

kunnen mensen nog reageren. Daarna zal er een BAC samengesteld gaan 
worden. Naast een mr-lid en personeelslid zal er ook een andere directeur 
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aansluiten. Het liefst vinden er 2 gesprekken plaats. Een directie 
bestuurlijk gesprek en een praktisch gesprek met bijvoorbeeld ouders.  

   ______________________________________________________________ 

 
4. Pilot leerlingbespreking/groepsbespreking (10 min) 

    korte toelichting. (Zie bijlage) 

Op deze manier hopen we de werkdruk van leerkrachten te kunnen verlagen.  
 
5. Zelfstudie (10 min) 

    Is er al naar gekeken? 

Tot nu toe nog geen concrete invulling. Hier komen we op terug.  
 

6. Kleuter toetsen.  (5 min) 
    Akkoord  
 

7. MR bezetting volgend jaar. (20 min) 
Wie blijft er en wie moet er vervangen worden? 

Bjorn zal de Mr misschien verlaten. Als zijn dochter de school zal verlaten. 

Wanneer zij blijft wil hij graag nog aanblijven.  
Uitzetten wervingsbrief is al wel gedeeltelijk opgesteld.  
Geert zal tm dec 2021 blijven. Daarna zal hij met pensioen gaan. Sanne geeft 

aan per nieuwe schooljaar te willen stoppen.  We gaan nu ook bij collega’s 
werven.  
     
8. Parro  (10 min) 
Hoe wordt dit door leerkrachten en ouders ervaren? 

Leerkachten: algemene berichten plaatsen is prettig.  
Ouders voelen afstand. Dit komt ook door Corona.  Het hoognodige wordt 

gedeeld.   
     

 
8.  Rondvraag. (10 min) 

Geert: cursist proberen te bereiken. Maar hij reageert niet op zijn 
voicemail. Voorstel 25 mei. 

Sanne: begroting voor 2021 wordt opgesteld.  
 

 
 
Vergader-data MR schooljaar 2019-2020: 

 

Datum afgesloten 

  

8 september X 

3 november       x              

12 januari                     

13 april                      

25 mei                      

6 juli                      
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ACTIEPUNTEN LIJST 
Nummer Actie Wie Gereed 

1  

Schooljaarplan 2019-2020 

 

Directie 

 

2  

Schooljaarverslag 2019-
2020 

 

Directie 

 

          

3  
Mail;GMR doorsturen 

 
Sanne 

 
          

4  
Schoolgids 

 
Directie 

 

5  

Uitzoeken bijscholing 

 

Geert 

 

6  

Versturen ‘kleutertoetsen’ 

 

Sanne 

 

7  
Brief maken werven nieuwe 

MR leden  

 
 

Björn + ? 

 

8  

Printen toelichting vanuit Ib 

 

Sanne 

 

9 Info digitaal en boekenlijst 

mr 

Geert, Bianca  

10 Begroting 2021 Bianca   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Bijlage punt 4. 

 

Beste MR-leden, 
 
Tijdens de laatste teamvergadering is uitgelegd dat we dit schooljaar starten met een pilot 
leerlingenbespreking.  
 
Wat houdt dat in? 
We gaan de groepsbespreking splitsen in groepsbespreking en leerlingenbespreking.  
 
Waarom? 
Op deze manier hopen we de werkdruk van leerkrachten te kunnen verlagen. Er ontstaan 
minder pieken en dalen. Daarnaast moet het zorgen voor kwaliteitsverbetering.  
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In groepsbesprekingen gaat er veel tijd en aandacht uit naar probleemgedrag. We proberen 
er op deze manier voor te zorgen dat zowel de sociaal-emotioneel als didactische 
ontwikkeling aan bod komt.  
 
Hoe? 
In week 44+45: invullingen lijsten Zien! 
In week 47 + 48: leerlingen besprekingen 
In week 5 + 6: groepsbesprekingen 
 
Voor de leerlingenbespreking vullen leerkrachten het eerste gedeelte van deel 4 in het OPP 
in gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen ze onder andere aan de hand van de 
lijsten van ZIEN! en observaties in de klas. De groepsbespreking zal dan voornamelijk alleen 
nog gericht zijn op de didactiek. Dit is het tweede gedeelte van het OPP: de didactische 
ontwikkeling.  
 
Evaluatie 
Na de eerste periode zal geëvalueerd worden om te kijken of dit zowel op het gebied van 
werkdruk en kwaliteitsverbetering voldoende oplevert. Dan kunnen we hier volgend 
schooljaar ook in de kalender goed afstemmen met overige activiteiten. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Onderwerpen vergaderschema; 

 

--Augustus/September;-----Bijstellen en vaststellen Activiteitenplan MR. 

                                              Inventarisatie scholingsbehoefte MR-leden. 

                                              Begroting MR. 

                                              Vaststellen wie de presentatie doet tijdens de  

                                              ouder-info-avond. 

 

--November;------------------Instemming Jaarplan. (Nog niet ontvangen) 

                                              Evt. verkiezingen MR. ( Wordt vervolgd) 

 

--December/Januari;--------Concept begroting/investering school. 

                                              Instemming vakantierooster. 

 

--Februari/Maart;------------Conceptversie Schoolplan 2018-2022 wordt door de  
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                                              directie ingebracht en toegelicht. 

 

--April/Mei;-------------------Bespreking standpunten van MR-leden inzake 

                                              Schoolplan 2018-2022. 

                                              Vergaderrooster vaststellen (i.v.m. nieuwe school- 

                                              jaar). 

                                              Evaluatie ontwikkelingen MR. 

                                              Voorstellen inzake budget volgend schooljaar. 

 

--Juni;-------------------------Instemming Schoolplan 2018-2022. 

                                              Aftreden MR-leden. 

                                              Instemming formatie-plan. 

                                              Reactie op schoolgids op schoolgids nieuw school- 

                                              jaar (in grote lijnen). 

                                              Vaststellen verdeling budget volgend schooljaar en 

                                              Zorgdragen,dat de begroting op tijd bij Stichting 
                                              Leerrijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ==============================  


