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Agenda MR vergadering 15-03-2022 
 
 
Deze vergadering wordt gehouden via een videoconferentie. Wil je de vergadering bijwonen als 
toehoorder, neem dan contact op met de secretaris van de MR Marjan Pontenagel 
(marjan.pontenagel@salto-eindhoven.nl). 
 
 
19.45 - 21.35 uur  
Notulist:  Joy 
Aanwezig: Annemarie, Jeroen, Laura, Edith, Marjan, Marijn, Saskia, Chrisina, Joy 
Afwezig met kennisgeving: Malika, Fatih, Pietje 
Afwezig: 
 
  
1. Opening, vaststellen agenda  5 min  Jeroen, besluitvormend 
We zijn nog online aan het vergaderen. Is er een wens om weer fysiek te vergaderen? Hoe staat de 
school daarin? 
Als er behoefte aan is dan is het mogelijk om weer fysiek te vergaderen. Als er 1 persoon is die 
online wilt aansluiten is dit nog eventueel mogelijk.  
Veel leden stemmen in dat online vergaderen de voorkeur heeft.  
Afspraak: we blijven voorlopig online te vergaderen. Eventueel aan het einde van het schooljaar 
fysiek afsluiten: met een afsluitende borrel.  
 
2. Actielijst. Zie notulen  5 min  Jeroen, besluitvormend 
Ouders in de school: het loopt goed op dit moment. Het is niet te druk in de school op dit moment. 
Weinig reacties op de nieuwe vorm van ouders binnen de school. De inloopochtend is als positief 
ervaren door ouders en leerkrachten. Er was een prettige sfeer. De inloopochtend is ook erg prettig 
voor ouders om de andere ouders te leren kennen. 
 
Ventilatie opvolging: Marc zit hier bovenop. Gisteren is er een bijeenkomst geweest en Annemarie 
heeft hier nog geen terugkoppeling van kunnen krijgen omdat dit te kortdag is geweest. 
 
3. Post en mededelingen 10 min  Jeroen, informerend 

o GMR 
o Kinderraad  

Kinderraad: er waren NPO middelen over. In de kinderraad zijn er mogelijkheden besproken om het 
geld in te zetten voor beweegmiddelen. Een active floor voor binnen is een optie, trapleren met 
tafelsommen. Voor buiten was er een optie voor een Ninja warrior parcours of *paal waar je een bal 
in kunt gooien. 
 
4. Voortgang werkgroep omgevingsgericht leren* 10 min  Allen, informerend  
Als er geen vragen zijn dan laten we het zo. Zijn er wel vragen dan nodigen we de collega uit die 
hier meer over kan vertellen bij de volgende vergadering. 
 
5. Exploitatie school/Ouderbijdrage 2021  10 min  Annemarie, informerend 
Als er een min bedrag ontstaat dan moet vanuit de schoolbegroting worden bijgevuld. Er zijn nu 
minder inkomsten (minder betalende ouders). Er zijn ouders die nu niet betalen omdat er minder 
doorgaat vanwege corona.  
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De hele begroting loopt anders vanwege alle extra middelen aan NPO gelden en subsidies. Het 
uiteindelijke plaatje is kloppend van de exploitatie van de school. Binnen de stichting wordt er ook 
solidair omgegaan met tekorten en overschot. 
 
6. Evaluatie werkdrukmiddelen 10 min  Laura/Pietje/Joy, informerend 
Er moet nog een evaluatie met het hele team plaatsvinden over de werkdrukmiddelen.  
 
Met de PMR hebben we wel al bij elkaar gezeten rondom het punt werkdruk. We hebben een aantal 
punten onder elkaar gezet zodat we dit terug konden koppelen aan directie.  
Op kamp gaan vinden we belangrijk als school. Er zijn nog wat verschillende meningen over het 
compenseren van je kampdagen. Hierover hebben we een advies uitgebracht naar het MT. 
Rondom de werkdruk is er een gevoel ontstaan bij het team dat er weinig actiepunten op de lange 
baan zijn geschoven. Door Corona is er veel uitgesteld en dat wordt nu allemaal ingehaald 
waardoor er veel werkdruk ontstaat. We hebben onze waardering uitgesproken naar het MT dat ze 
onze signalen wel serieus nemen. Er komen individuele gesprekken met alle teamleden zodat 
iedereen zich gehoord voelt en kan overleggen wat er moet gebeuren om de werkdruk weg te 
nemen. 
 
7. Kader werkverdelingsplan voortgang 10 min  Annemarie, informerend 
Er is nog een inventarisatie bezig rondom de groepsbezetting, zodat de kaders verder geschetst 
kunnen worden. De kaders zijn niet veranderd. 
Er zijn volgende schooljaar 16 groepen waarvan 5 kleutergroepen. Dit verschilt met afgelopen jaar. 
Toen waren er 16 groepen waarvan 4 kleutergroepen en 1 instroomgroep. Er is nog geen 
communicatie geweest naar het team. Dit moet nog gebeuren.  
 
8. Speerpunt ouders in de school              20 min  Joy, informerend 
Ouders zijn al in de school. Het voorstel is al in werking gezet. Zie hierboven voor wat reacties 
hierover. Zie het punt bij de actielijst. 
 
9. Stand van zaken rondom Corona 10 min  Annemarie, informerend 
Dit punt mag van de agenda af omdat corona wat meer naar de achtergrond is gegaan. De 
lockdowns en wisselingen in maatregelen is bijna niet meer aan de orde.  
Er zijn nog wel regelmatig groepen thuis vanwege corona. Er zijn (bijna) geen vervangers te krijgen. 
 
10. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief 10 min  Allen 
Laura: Marjan gaat stoppen als secretaris en Jeroen als voorzitter. Zijn er al gegadigden die dit 
willen overnemen? Denk hier alvast over na. Marjan wil diegene die het overneemt graag helpen, 
zodat de nieuwe secretaris goede ondersteuning kan krijgen het komende jaar.  
 
Secretaris: PMR lid 
Voorzitter: oudergeleding 
 
Highlights voor de nieuwsbrief: 

• Ouders weer de school in! Inloopochtend was een succes! 
• Vast agenda punt over corona is weer van de agenda af. 
• We zoeken nieuwe leden (ouders) voor in de MR. 

 
 
* Zie het Brainport groeiboek hoofdstuk 4 bij de stukken van deze vergadering 

  
Notuleren: 

21/22 

21 sept Edith 
2 nov  Joy 
7 dec  Laura 



 

 

18 jan   Pietje 
15 feb  Marijn 
15 mrt  Joy 
19 apr  Malika/Laura 
31 mei  Chrisina/Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 
 
Actielijst 
Wat? Door wie? Wanneer? 

Thema-avond ouders: 
bewegend leren 

Joy 11 april door Eline en Bart 

Signaal GMR/SALTO dat wij 
voor airco’s zijn. Metingen 
en advies even afwachten. 

Marijn Marijn sluit aan bij 
gesprekken samen met 
Annemarie met nieuwe 
directeur huisvesting indien 
mogelijk.   

Eindejaarsborrel: Jasper en 
Mohammed uitnodigen 

? Einde schooljaar 

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed informatie 

Mohammed/Jeroen Als er nieuws is 

Ventilatie opvolging 
Marijn vraagt bij Marc hoe 
het nu zit 

Annemarie (Marc) 
Marijn 

 

Document voor 
rekenstrategieën maken, 
zodat ouders weten hoe er 
op school gerekend wordt 

Joy Joy neemt het mee naar de 
rekenwerkgroep. Dit 
actiepunt staat er op ter 
herinnering 

Ouders in de school Jeroen, Joy, Malika Uitgewerkte versie 
presenteren in de volgende 
vergadering 

Jaarverslag 2021 publiceren Marjan z.s.m. 

Foto Saskia voor op de 
website 

Saskia en Marjan z.s.m. 

Reglement vergelijken van 
nu met de vorige 

Jeroen  

Evaluatie werkdrukmiddelen  
Terugkoppeling MT 

PMR-leden Volgende vergadering 

Speerpunt werkdruk 
verlaging informeren of dit 
nog zinvol is. 
Op de agenda zetten? 

Laura z.s.m 

Stand van zaken rondom 
corona mag van de agenda 
af 

Marjan z.s.m 

Een nieuwe voorzitter en 
secretaris 
kiezen/voordragen 

Iedereen Voor de een na laatste 
vergadering al over na 
denken wat je wilt. In de een 
na laatste vergadering 



 

 

bespreken. 
 


