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Notulen MR vergadering 19-04-2022 
 
 
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 - 21.25 uur  
Notulist:  Fatih 
Aanwezig: Jeroen, Marjan, Annemarie, Chrisina, Joy, Saskia, Pietje, Laura en Fatih 
Afwezig met kennisgeving: Edith, Marijn 
Afwezig:  Malika  
 
  
1. Opening, vaststellen agenda  5 min  Jeroen, besluitvormend 
2. Actielijst.  5 min  Jeroen, besluitvormend 
 

• Thema-avond niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. Informatie wordt via 
nieuwsbrief doorgestuurd. Volgend vergadering hierover hebben.  

• Aantal punten zijn afgehandeld. Zie onderaan notulen voor nieuwe actielijst.  
 
3. Post en mededelingen 10 min  Jeroen, informerend 

• GMR 
• Kinderraad  
•  

 
• Jeroen: Geen berichten vanuit de GMR. Annemarie School leader for learning 

opleiding. Wat is leren? Perspectief vanuit leerling over de rol van de 
directeur.  

• Bij Dikkie en Dik komt er een nieuwe opvolgster van Anne. De nieuwe 
locatiemanager start vanaf 1 juni. Haar naam is Winnie. Pietje en Annemarie 
waren aanwezig bij het sollicitatiegesprek. 

• Inspectiebezoek bestuur onderzoek: Thema deze keer was zicht op de 
ontwikkeling en basiskwaliteit. Het was een fijn bezoek. Annemarie heeft het 
heel positief ervaren. Dit was een verificatie bezoek waarbij je een bevestiging 
krijgt dat wat er gezegd wordt ook in de praktijk wordt uitgevoerd en het was 
goed.  

•  
 

4. Voortgang werkgroep ouderbetrokkenheid* 10 min  Allen, informerend  
 
5. Vakantiedagen en vrije dagen 22/23 10 min  Annemarie, informerend 
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• Doordat er steeds vakantiespreiding is, is het best moeilijk om de vakantiedagen en 
momenten te regelen. Komend jaar vallen de vakanties niet op studiedagen. De 
vakanties liggen ook vast. Overzicht voor ouders en kinderen wordt nog gemaakt. 
Unaniem akkoord omtrent vakanties. 

6. Evaluatie werkdrukmiddelen 15 min  Laura/Pietje/Joy, informerend 
• Komt bij de volgende vergadering naar voren.  

7. Kader werkverdelingsplan voortgang 15 min  Annemarie, informerend 
•  Evaluatie werkdruk middelen: werkgroep heeft ideeën ontvangen van collega’s extra 

leerkrachten dinsdag en op donderdagen. Taakverdeling blijft hetzelfde als dit jaar. 
Er komt een onderwijsassistente full time voor groep 5 en 6 voor drie groepen.  

 
 
 
 
 
8. Voortgang overleg werkdruk leerkrachten    10 min  PMR, informerend 

• Zie boven punt 7 
9. Voortgang ontwikkeling rekenonderwijs         20 min  Joy, informerend 

• Joy bezoekt rekenlessen door middel van groepsbezoeken. De bezoeken zijn 
prettig. Hier ervaart ze dat de leerlingen actief bezig zijn. Daarnaast heeft ze ook 
gezien dat er soms stamgroepen samen kunnen werken waar het kan en waar het 
lukt. Zelf is ze bezig om een rekendocument te maken zodat ouders thuis ook 
kunnen kijken wat ze als ouders kunnen doen om hun kinderen te helpen. Joy volgt 
ook meerdere cursussen om leerlingen die heel goed zijn te helpen maar ook de 
leerlingen die het juist niet zo goed doen om hen ook te helpen. Saskia: Hoe gaan 
de collega’s de kennis en informatie benutten van Joy. Joy: gaat dit bij de 
bouwvergadering collega’s op de hoogte stellen en haar ervaringen delen. 

•  
10. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief 

• Fatih verhuist volgend jaar naar stratum. Helaas verlaat hij volgend jaar de MR.  10 
min   

 
* Zie het Brainport groeiboek hoofdstuk 5 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  Fatih/Laura 

31 mei  Malika/Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 

 
 
 
Actielijst 
 

Wat? Door wie? Wanneer? 

Thema-avond ouders: 
bewegend leren borgen, 
wanneer wel? 

MR Komende vergadering  



 

 

Eindejaarsborrel: Jasper en 
Mohammed uitnodigen 

? Einde schooljaar 

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed informatie 

Mohammed/Jeroen Als er nieuws is 

Ventilatie en airco 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 

Monitoren hoe het gaat met 
ouders in de school 

MR   

Foto Saskia voor op de 
website 

Saskia en 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. 

 


