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Aanwezig:  
Oudergeleding: Jürgen Volder, Esmeralda Lede-Wasbloem, Mirke Nichting 
Personeelsgeleding: Luke van der Burgt, Sanne Kok-Wever 
Afwezig: Jantine van den Berg 
 
Notulen 

1. Opening 
Jürgen heet iedereen welkom bij deze vergadering. Jantine heeft zich voor deze vergadering afgemeld. 
Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen.  
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Notulen, actie- en besluitenlijst: 
Actielijst: 
MR prioriteiten zijn geagendeerd voor deze vergadering.  
Begroting: MR heeft formeel adviesrecht op de hoofdlijnen van de begroting.  
Er zijn geen tekstuele opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

2. Inhoudelijk 
NPO Analyse 
De MR vindt het belangrijk om te zien hoe de voortgang is m.b.t. het behalen van de doelstellingen.  
We spreken kort over de cito-resultaten, Luke en Sanne lichten toe. Vrijdag op de studiedag zal er dieper op de analyse worden ingegaan met het team. Vanuit KPOA 
zijn er ambitiedoelen gesteld die meegenomen zullen worden in de analyse en het stellen van schooldoelen.  
Vragen voor MT: 
Worden de behaalde resultaten onderling onder de KPOA-scholen vergeleken met elkaar?  



Worden alleen de gebruikelijke NPO gelden ingezet of ook het NPO zorggeld vanuit de gemeente? 
Hoe worden de kosten specifiek begroot? Welke functies worden uit de personeelskosten betaald?  
Wat is er ten aanzien van de ondersteuning nog nodig na de analyse? 
Voortgang MR prioriteiten 
Personeel: 
Rust en stabiliteit op school - dat lijkt er te zijn en lijkt ook gevoeld te worden door collega's. Dit merken we door de gesprekken die er worden gevoerd, er wordt weer 
meer de diepte in gegaan op onderwijsinhoud. Nieuwe collega's zijn ook prettig, stellen open vragen zonder oordeel over bepaalde afspraken/tradities.  
Is het zinvol om de leerling-, leerkracht-, en ouderpeiling nogmaals af te nemen dit schooljaar? MR vraagt MT. 
Hoe zit het met de doorgaande lijn en het afstemmen van afspraken? Dit gebeurt ook weer veel meer, waarin collega's onderling afstemmen, maar ook met een 
doorgaande lijn over bijvoorbeeld werkwoordspelling in groep 6 t/m 8. Hoe zit het met doorgaande lijn van huiswerk? Er is afgestemd over wat in welk leerjaar als 
huiswerk meegegeven wordt. In de groep vindt instructie plaats over het leren van een toets.  
Werkverdelingsplan – de PMR start langzaam het traject op voor de evaluatie van het huidige plan en het maken van het nieuwe plan. Er is kort overleg met MT 
geweest over hoe zij de procedure zien. De werkdrukgelden pakt de PMR op. Het verdere plan zal het MT uitwerken.  
Ouders: 
Invulling/besteding NPO – staat op de agenda. 
Rust en stabiliteit na corona – er is nog geen “na corona”. Er is veel onrust geweest door quarantaine en zieke leerkrachten.  
Oudertevredenheidspeiling – het zou fijn zijn dat dit jaar weer een enquête uitgedaan wordt.  

3. Spreektijd ouders/personeel 
Er is geen spreektijd aangevraagd.  

4. Overige zaken/WVTTK 
Er zijn geen overige zaken. 
 
ACTIELIJST 
 

Onderwerp Wie 

Bespreken constructie eindejaarsfeest MR/OAC/MT 

 
BESLUITENLIJST 
 

Onderwerp Datum Besluit Resultaat 

Communicatie naar ouders 09-10-2019 Notulen voor MR, communicatie naar 
ouders d.m.v. samenvatting vergadering in 
nieuwsbrief. 

MR meer zichtbaar voor ouders. 



 
 

 

 

Jaarplanning staat op de website. 
Foto’s up to date op website van MR leden. 
Jaarverslag schrijven over elk schooljaar. 

Goedkeuring door MR 09-10-2019 MT laat MR bij elke goedkeuring document 
ondertekenen. 

Transparantie, controle. 

Documenten in OneDrive 08-01-2020 Oudergeleding krijgt toegang tot MR-mail. 
Zo kan iedereen bij OneDrive van KPOA. Alle 
documenten zullen we daar opslaan. 

Archief opbouw.  

Opslag documenten 25-11-2020 Alles wordt opgeslagen in MS Teams. Archief opbouw. 

Notulen MR naar team 
 
Notulen MR delen met ouders 

25-11-2020 
 
 
17-02-2021 

De notulen zullen gedeeld worden met het 
Team, opgeslagen in de teammap. 
Notulen zijn op aanvraag beschikbaar. 
Notulen na elke vergadering op de website. 

 
 

MR vergadering 17-02-2021 De MR trekt een uur uit voor de (openbare) 
MR-vergadering en een uur voor de 
overlegvergadering met de directie.  
Tijdens het openbare gedeelte kunnen 
ouders als toehoorder aansluiten, hier zijn 
duidelijke spelregels voor. 

 

 


