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Notulen MR vergadering 21-9-2021 
 
19.45 - 21.30 uur  
Notulist: Edith 
Aanwezig: Marjan, Pietje, Joy, Jeroen, Marijn, Chrisina, Annemarie, Laura, Fatih (later) en Edith 
Afwezig met kennisgeving: Malika 
  
1. Opening, agenda vastgesteld. 
 
2. Actielijst, aangepast (zie hieronder)  
       Als je iedereen wil bereiken dan per e-mail. De vergaderingen houden we per teams. 
 
3. Post en mededelingen  

o GMR: geen mededelingen 
o Kinderraad: nog geen kinderraad geweest. De verkiezingen zijn nog niet gepland, 

komt pas na de kampen, maar zeker voor de herfstvakantie. 
o Kampdata: ouders geven aan dat de kampdata begin schooljaar eerder 

gecommuniceerd moeten worden i.v.m. ouders die mee kunnen helpen. Het is nu 
pas in het begin gecommuniceerd door de leerkrachten groep 3/4. Zal waarschijnlijk 
met de nieuwe stamgroepindeling te maken hebben, maar we geven het terug aan 
de leerkrachten van groep 3/4. 

o Jaarplanning MR 2022: staat in teams, mapje beleid en organisatie  
 

4. Ambities en verwachting MR (zittingsperiode):  
 
       In de jaarplanning staat dat Chrisina, Laura en Edith af zouden moeten treden in de MR.  
       Tot nu toe was het steeds stilzwijgend verlengen. Jeroen heeft nagekeken dat dit volgens het 
       regelement nog steeds zo mag. Even bekijken wat we zelf willen. 
       Jeroen gaat na dit schooljaar de MR verlaten, dan loopt  zijn termijn af.  
       Marjan dit jaar nog secretaris, het jaar daarna alleen in de MR (maar geen secretaris 
       meer) daarna verloopt haar termijn in de MR en stopt ze ermee.  
 
       Het afgelopen jaar werden de Brainport werkgroepen als speerpunt besproken in de 
       MR. Er werd door de kartrekkers iets verteld over de desbetreffende groep. De jaren 
       ervoor kozen we in de MR thema`s die we als ouder/ leerkracht samen een voorstel ideeën 
       omtrent het gekozen thema. Hoe gaan we dit nu doen? 
 
      Pietje: Brainport werkgroepen volgen was vorig jaar prima, maar nu is een verslag van de stand 
      van zaken voldoende. Kan ook op een andere manier aangeleverd worden. Thema's aanleveren 
      in duo`s lijkt haar prettig, als deze zinnig zijn. 
      Chrisina: sluit zich hierbij aan. Als het iets is dat speelt binnen de school, zeker een aanvulling. 
      Joy: heeft geen beeld van bovenstaande verwachtingen. 
      Jeroen: geeft aan dat er thema's gekozen werden zoals bijv. ouderbetrokkenheid tijdens 
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      corona. Een ouder en leerkracht gaan samen brainstormen en doen dan een voorstel. Nu veel 
      zenden van de MR, weinig ideevorming. Terugkoppeling uit de werkgroepen schriftelijk, 
      daarnaast een aantal onderwerpen die we vanuit de MR extra kunnen uitwerken. Enkele 
      voorbeelden: communicatie in het algemeen, beweegbeleid, ouderbetrokkenheid 
      (tijdens corona). Ouders wel/ niet in de school?  Jeroen vraagt zich af of we signalen van 
      kinderen hebben gekregen dat ze het vervelend vinden dat ouders de school niet meer in 
      mogen? 
      Kinderen in de MB/BB hebben niet echt aangegeven dat ze het vervelend vinden dat ouders 
      niet meer in de groepen zijn. In de OB vinden kinderen het wel jammer dat ouders niet meer 
      naar hun werkjes kunnen komen kijken. We zien wel dat ze zelfstandiger zijn en alleen alles 
      regelen. 
 
      In de Teamsmap maken we een lijst aan met speerpunten en ideeën die je hebt, dan kunnen 
      we er in de volgende vergadering een aantal uitkiezen. 
 
     Marjan heeft als toevoeging dat het groeiboek een update is (voortgang) van de werkgroepen. 
     Dit groeiboek wordt door de kartrekkers van de werkgroepen naar Marjan gemaild. Marjan 
     neemt hierover contact op met de kartrekkers van iedere werkgroep.  
 
5. NPO middelen/ kwaliteitszorg:  Annemarie geeft een update hierover.  
 
       - Nog geen akkoord van bestuur op het plan, omdat niet alle scholen het hebben ingeleverd.  
       - Akkoord op offerte van uitbreiden speelzalen 
       - Contract pauzesport getekend 
       - NT2 specialist vacature nog niet ingevuld 
       - vacature voor een vervanger voor 2 dagen nog niet ingevuld 
       - klimaatbeheersing 
 
Een bedrijf voor klimaatbeheersing is geweest. Ze wilden eerst metingen doen en CO2 melders 
ophangen. Annemarie heeft aangegeven dat die CO2 melders er al hangen en dat er al metingen 
zijn. Dit bedrijf wil echter van eigen meetgegevens uitgaan. 
 
Er is subsidie om klimaatbeheersing te verbeteren, 30% wordt door de overheid betaald. De rest 
vanuit NPO geld. Nu alleen voor clusters oranje en blauw om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Cluster groen en geel nu wellicht ook in aanmerking voor ventilatie. Er komt geen airco, huisvesting 
van Salto geeft aan dat lucht bij airco's niet voldoende wordt ververst. Helaas kunnen we hier 
individueel niks mee, beleid vanuit Salto. Wellicht vanuit de MR in gesprek met huisvesting? Of de 
GMR hierin betrekken? Het nieuwe systeem dat men wil gebruiken is topkoeling. Dat is een systeem 
voor het koelen van gebouw met als doel het afvlakken van de temperatuurtoppen in het dagelijkse 
verloop van de binnentemperatuur. Topkoeling is dus eigenlijk beperkte koeling, waarbij de ‘toppen’ 
van de binnentemperaturen worden afgevlakt. Dat scheelt maar 3 graden. Het bestuur geeft aan 
dat er geen airco nodig is, terwijl we daar zelf anders over denken.  
 
Er komen ook 4 remedial teachers die de rekenachterstanden proberen weg te werken. Het gaat om 
39 kinderen. 
    
6. Internationalisering en VVTO   
 
Laura is vorig jaar begonnen als VVTO coördinator. In 2025 willen we een VVTO school zijn, dat 
betekent dat we dan structureel onderwijs in Engels geven vanaf groep 1 (15% van de onderwijstijd 
is dan in het Engels). 
 
Vanaf dit schooljaar ondersteuning van Froukje Polman om een stappenplan met ons uit te werken. 
Zij helpt scholen bij het implementeren hiervan.  We willen het kleinschalig aanpakken, omdat er 
best veel verandering is geweest de afgelopen tijd. Toch willen we het doel van 2025 behalen.  
 



 

 

Stappenplan: 
 
Eind 2022: er wordt er in groep 7/8 1x in de week 1 uur Engels gegeven. 
Vanaf groep 1 aan het einde van het jaar minstens 1 kringmoment in de week in het Engels  
De te nemen stappen nemen we van vakantie tot vakantie. 
 
Tot herfst: Froukje Polman op school om uitleg te geven over werkvormen (woensdag 29 sept).  
Van herfst tot kerst hier mee stoeien, elkaar van tips voorzien. 
 
Kerst tot carnaval geeft Froukje les aan de kinderen, praktische tips voor leerkrachten.  
Ook wordt er dan tijd besteedt aan visievorming binnen het team. Er is wat uitgeprobeerd en we 
kunnen dan beter aangeven wat we belangrijk vinden en graag zouden willen.  
 
Carnaval tot einde schooljaar: afronden en hoe verder? 
 
Dit alles is al op de startvergadering van het team besproken. Het is om ouders te informeren en als 
oproepje om in contact te komen met ouders hierover. Eerste stap is om het te bespreken in MR en 
in de nieuwsbrief.  
 
Opmerkingen/ vragen: 
Jeroen: is er een communicatieplan voor ouders? Poll? Laura geeft aan haar mailadres bij het stukje 
te zetten voor ouders die graag contact hierover hebben. Omdat we laagdrempelig starten met 
team, nog niet teveel met ouders omdat team en ouders niet te ver uit elkaar moet liggen. Wellicht 
vaste momenten plannen om ouders te bereiken? Wellicht ook ouders die hierin expertise hebben?  
 
Fatih vraagt om welk Engels gaat het? Cambridge Engels of standaard Engels? Het zou de school iets 
meer op de kaart zetten volgens Fatih als we Camebrigde Engels aanleren. 
 
7. Thema-avond:  
 
Thema avond over beweegbeleid. Joy heeft hierover al contact gehad met Bart, dat kon niet 
doorgaan i.v.m. corona. Kan met de huidige regelgeving nog niet doorgaan, maar wellicht in 
januari wel? Misschien kunnen we dan een avond plannen? Blijft dit een onderwerp? Of een ander 
onderwerp? We denken dat jet onderwerp nog steeds actueel is, met pauzesport, naschoolse 
activiteiten, etc. Wellicht al voorbereiden zodat deze dan meteen gegeven kan worden. Rots en 
water hier ook in meenemen? Joy informeert Bart naar de mogelijkheden (zie actiepunt). 
 
8. Stand van zaken rondom Corona  
        
Persconferentie is geweest, we nemen afstand van de 1,5 meter. Gaan we ouders de school inlaten? 
Ouders sturen Annemarie al mails met hun zorgen. Nu eerst met het team aan de slag om input te 
geven over wensen en daarna klankbordgroep met ouders. Wellicht een mooie mix van voor en na 
corona. Het moet passen bij visie en concept. Zal nog niet vanaf 15 september zijn, daarover 
communiceert Annemarie met ouders. Dat we dit proces zorgvuldig willen voorbereiden en dat we 
erop terug komen. Per 15 september in ieder geval nog niet.  
 
Opmerkingen: 
Fatih: bij hem op school pilots over ouderavonden, bijvoorbeeld leerjaar 1 ouders komen op 
maandag, leerjaar 2 op dinsdag, etc. Op basisschool natuurlijk anders, maar wellicht oneven/ even 
dagen dat ouders wel/ niet binnen mogen. Je kunt dan de helft van de ouders laten komen, werkt 
dat? Hoe ervaart iedereen dit? Annemarie geeft aan dat alles wat je bedenkt je in een pilot zou 
kunnen gieten, dan zit je er niet meteen aan vast.  
Marijn: met meerdere kinderen kom je dan nog iedere dag op school.  Wellicht liever kiezen voor 
alfabet?  Ouders die mails niet lezen. Goed bedenken hoe druk je het wil hebben in de school? 
Annemarie: we moeten er goed over nadenken. We hebben de voor- en nadelen gezien tijdens 
corona crisis.  



 

 

Chrisina: eerst inventariseren wat ouders zelf fijn vinden middels een poll. Willen ouders wel alle 
dagen binnen kijken? Of zetten ze hun kind liever op het schoolplein af? Als er een klankbordgroep 
is om je mening te ventileren is dat al een begin.  
Marijn: niet teveel ouders op school, want je kunt niet meer zo maar terug. Ouders willen wel kijken 
in de groepen en je weet niet of het virus weer opleeft en je terug moet. Ouders af en toe laten 
kijken.  
Jeroen: signalen tegenstrijdig. Ze willen graag weer in de school, kijken maar maken zich ook druk 
om drukte binnen de school. 
Marjan: laatste kwartiertje bv meekijken in de klas.  
Annemarie: hulpouders en oudergesprekken weer binnen de school. Maar ouders die mailen maken 
zich zorgen dat het te druk wordt in de school. We weten nog niet wat ons boven on hoofd hangt. 
Niet te hard van stapel lopen, langzaam opbouwen. Communicatie moet helder en duidelijk zijn 
naar ouders wat we ervan verwachten.  
 
Joy: in de kalender staat dat ouders de school niet meer in mogen, alleen tijdens het ophalen. 
Annemarie geeft aan dat ze hier niets van weet, de schoolgids is op basis van de schoolgids gemaakt 
en daar staat het niet in. Wellicht handig dit te communiceren naar ouders.  
 
9. Rondvraag  
       Laura, Marijn en Pietje 
 
Laura: het communiceren via Parro? Of via de mail?  
Voor snelle berichten Parro, voor uitgebreide informatie via de mail. 
 Jeroen vult aan dat ouderhulp wel handig is in de app, zodat je meteen ziet hoeveel ouders er wel 
kunnen rijden.  
Marijn maakt het niks uit, geen voorkeur parro of e-mail.  
Edith geeft aan dat je in Parro app kunt zien welke ouders het bericht gelezen hebben, dat is een 
voordeel ten opzichte van de mail. 
 
Ander punt Laura: binnen het team leven compensatiedagen, vrije dagen, etc  
Parttimers gaan mee op kamp, worden niet gecompenseerd, evenals fulltimers. Die maken ook 
meer uren dan voorheen. Leerkrachten ervaren hier werkdruk over. Oplossing bedenken. We gaan 3 
dagen op kamp. Kunnen we dan een dag erna compenseren door de groep vrij te geven, zodat de 
leerkracht gecompenseerd wordt?  
Marijn geeft aan dat budgettering issue niet meteen gerealiseerd kan worden. Je geeft dan tijd voor 
tijd. Bijvoorbeeld schooldagen na het kamp zelf naar huis gaan en geen overlegmomenten.  
Punt is te groot voor de rondvraag, dit wordt een agendapunt op een vergadering. Een goed punt 
voor een thema tijdens een vergadering van leerkracht/ ouder.  
 
Marijn: in hoeverre kunnen we meer ouders "dwingen” om eens wat vaker per jaar te helpen. Met 
de ouderbetrokkenheid die we nastreven is dat wel van belang. Kampen, uitjes, …. 
Minstens 1 keer per kind per jaar helpen? Meer aanstippen bij ouders....  wellicht verlicht dit ook de 
werkdruk bij leerkrachten? Gerichter ouders gaan aanspreken, maar zoals het nu gaat, gaat het niet 
opgelost worden. Op de prioriteitenlijst met thema's voor de MR.  
 
Pietje: doet de MR nog iets omtrent overlijden moeder Bryan, Angelo en Aristo?  
Er ligt een tafeltje met een boek waar we in kunnen schrijven.... maar is dat voldoende?  
Er wordt een kaart gestuurd vanuit de MR die in het boek wordt geplakt. Jeroen regelt dit. 
              
10. Highlights voor de nieuwsbrief  
 
We hebben het over VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) gehad. In 2025 willen we een VVTO 
school zijn, dat betekent dat we dan 15% van het onderwijs in het Engels geven. We gaan de 
komende tijd samenwerken met Froukje Polman om het stappenplan uit te werken en te 
implementeren.  
 



 

 

Ook hebben we gesproken over de nieuwe coronamaatregelen en wat dat voor onze school 
betekent. Is het raadzaam om alle ouders weer tegelijk binnen te laten of doen we het stapsgewijs. 
De komende weken hierover meer. 
 
Het valt ons op dat de ouderbetrokkenheid steeds minder groot is en juist op een Jenaplanschool is 
het heel hard nodig dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. We gaan brainstormen hoe we de 
ouderbetrokkenheid kunnen vergroten bij ouders. Wellicht heeft u hier zelf een idee over? Laat het 
ons weten! 
 

  
Notuleren: 

21/22 

21 sept Edith 
2 nov  Joy/Fatih 
7 dec  Laura/Malika 
18 jan   Pietje/Chrisina 
15 feb  Marijn/Edith 
15 mrt  Fatih/Joy 
19 apr  Malika/Laura 
31 mei  Chrisina/Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 
 
 
 
2. actielijst 
 

2. Wat?    Door wie?    Wanneer?    
Thema-avond ouders: 
bewegend leren    

Joy   Joy vraagt Bart dit voor 
te bereiden, en welk 
tijdstip/ data mogelijk is. 
   

      Signaal GMR/ 
      Salto dat wij voor 
      airco's zijn. Metingen 
      en advies even 
      afwachten... 
 

       Marijn       wanneer mogelijk 

      PMR bijeenkomst 
      i.v.m. 
      werkdruk en 
      compensatie 
      kampdagen (en 
      begroting volgend 
      schooljaar) 
 

      Pietje, Laura, Marjan, 
      Joy en Edith 

      zo snel mogelijk 

      Rouwkaart t.a.v. 
      Aristo, Angelo, Bryan  
 

      Jeroen       zo snel mogelijk 

Formulier ter 
bespreking/besluiten  
 

allemaal volgende vergadering 

      Thema lijst met 
       ideeën/ speerpunten 
       in teams 
 

      allemaal       voor volgende 
      Vergadering 



 

 

Eindejaarsborrel: 
Jasper en Mohammed 
uitnodigen    
 

 ?    Einde schooljaar.    

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed 
informatie    
 

Mohammed/Jeroen    Als er nieuws is.    

Communicatiebeleid 
afstemmen op actuele 
coronamaatregelen 
i.c.m. 
ouderbetrokkenheid 
op de Driestam 
 

allemaal Indien nodig 

Foto website MR  Marjan  Foto Marijn erop, foto 
Marije eraf 

Voorbereiden van 
thema’s die we 
bespreken in MR door 
leerkrachten samen 
met ouder weer 
oppakken 

  

        
 
 


