
 
  
Notulen MR-vergadering  
Donderdag 16 september 2021 
  
Aanwezig: Wilfred, Auke, Arne, Marjanne, Annelies, Jan, Marian, Sanna en Arenda 
M.k.a.:  
  

1.  Opening  
We openen de vergadering om 19.35 uur. 
  

2.  Vaststelling agenda  
Vastgesteld. 
  

3.  Notulen 30-06-2021 
Inge is voor de vakantie gestopt met de MR. Arenda neemt haar taken over. 
19. Inge heeft een functieomschrijving gemaakt voor de secretaris. Dit staat geagendeerd in de 
jaarplanner in maart. Annelies trekt de kar. T.z.t neemt zij contact op met de mensen die zij 
hiervoor nodig heeft. 
27. Arenda nodigt Han Sijbring uit voor de vergadering in januari. Wilfred nodigt dan ook de 
leerlingenraad uit. We starten dan met de leerlingenraad, dan zou hij om 8 uur erbij kunnen 
komen maar hij is van harte welkom om 19.30 uur. 
33. Komt Wilfred op terug 
35. Is voor vandaag geagendeerd 
36. Het pleinvoorstel is besproken. De gemeente (coördinator) heeft een reactie gestuurd, dat 
zij zeer binnenkort een reactie gaan geven. Deze mail is gestuurd op 1 september. 
Wilfred wil de ouders hiervan ook op de hoogte brengen, aangezien zij ook graag willen weten 
hoe het ervoor staat. 
37. Jan neemt contact op met de native speaker. Hij vraagt na voor de groepen 1 t/m 8.  
38. Data MR/GMR gaat Arenda checken nu de onderwerpen bekend zijn. 
39. Sanna was meegenomen in het taakbeleid als GMR lid. Arne blijft hier echter in. 
  

4.  Ingekomen en uitgaande stukken  
Kvk brieven: Inge is uitgeschreven, Arenda ingeschreven  

5.  Verwelkomen nieuwe MR leden (+ evt scholingsbehoefte nieuwe leden)  
        Marian Drenckhahn is nieuw in de MR. Ze krijgt de map mee en Marjanne stuurt de digitale 
stukken door. Voorzitter: Auke, secretaris: Arenda, penningmeester: Annelies. Auke geeft aan dat we 
zouden kunnen wisselen met de rol van voorzitter. We kiezen voor de continuïteit. 
  

6.  Vaststellen School ondersteuningsprofiel (SOP) 
Inge heeft het document weer aangepast. Wat zijn de grenzen van de zorg? Het grootste gedeelte 
is OPON breed. Per school zijn er her en der aanpassingen. Ouders hebben vrije inzage. Heel soms 
is er een leerling die buiten deze grenzen valt. Als dit gebeurt, ga je samen op zoek naar de juiste 
plek voor de leerling. Afgelopen schooljaar is dit een keer gebeurd.  
 
Vraag: naar welke scholen gaan de kinderen? De uitstroom is heel verschillend, ook per jaar. Soms 
is een school ook even ´populair´. Waarschijnlijk speelt het ook mee waarop ouders georiënteerd 
zijn.  
 
Het plan wordt vastgesteld.  

7.  Vaststellen beleidsvoornemens nieuwe schooljaar 
 



Eind vorig schooljaar is de kladversie besproken in de MR. Alle specialisten hebben hun stukje 
geschreven.  
C = betekent coördinator, T = team, D = directeur, WG = werkgroep, HMS = hoog- en 
meerbegaafdheidsspecialist. Wilfred neemt een lijst met afkortingen op in het plan. 
 
De schoolopleider functie staat nog niet in het beleidsplan. Wilfred en Arenda gaan hierover nog 
om tafel. Volgende keer vertellen zij hier meer over. Op 22 september hebben Wilfred en Arenda 
een studiedag. Er wordt dan o.a. een schoolscan gemaakt en een stukje voor de website 
geschreven.  
 
Een extra kolom toevoegen voor de evaluatie is helaas niet handig,  
  



8  Inleiden Lunch op school (PMR) (uitvoering op dit moment, argumenten hiervoor) 
Er waren n.a.v. de ouderenquête vragen over de lunch op school. De pmr kan hierin meer 
duidelijkheid geven.  
 
Toen we overgingen op het vijf gelijke dagen model, is er veel onderzoek en overleg geweest naar 
de invulling van de pauzes. 
Omdat leerkrachten na 5,5 uur werken verplicht een pauze moeten hebben, is ervoor gekozen om 
de kinderen tot 14.00 uur naar school te laten gaan. Dit, omdat de pauzes ingevuld worden door 
de leerkrachten/pleindiensten. 
Daarnaast willen we graag dat de kinderen een half uur buitenspelen, anders zou dit een kwartier 
worden. 
 
De leerlingen zijn verplicht om 5 uur per dag onderwijstijd te volgen. Zij gaan dan 840 uur in een 
jaar naar school. Hierbij telt de ochtendpauze als onderwijstijd, de lunchpauze niet.  
Je kunt de kleuters korter naar school laten gaan. De bovenbouw moet dan langer. Dan gaan de 
margedagen eraf. Prettig voor de ouders, niet voor het team 
 
Op sommige scholen wordt de lunchpauze ingevuld door externen. Wij hebben (destijds) bewust 
gekozen om dit niet te doen. Dit, omdat er vaak akkefietjes waren als de kinderen weer in de klas 
kwamen en de onderwijstijd aan 'brandjes blussen' verspild werd. 
 
De omr zou het prettig vinden als de pauze tijd gebruikt zou worden voor de focus op eten en geen 
verplichte onderwijstijd meer zou zijn. Is de pauze wellicht in te vullen met externen? Samen eten 
met de leerkracht en de pleindienst op laten vangen? 
 
Het team vindt het echter juist prettig dat er leerkrachten op het plein aanwezig zijn. Zij hebben 
meer kennis over de kinderen en kunnen eventuele akkefietjes oplossen en direct contact zoeken 
met de collega's.  
De pleindiensten zijn prettig geregeld. Alle collega´s zonder groep vullen de diensten voornamelijk 
in. Wilfred heeft hiervoor een mooi schema, waarbij rekening gehouden wordt met de uren en het 
personeel. Dit draait allemaal goed. 
 
Binnen Noordenveld doen alle scholen het op deze manier, alleen de Marke wijkt hiervan af, 
omdat het team daar samen pauze wil hebben. Daar gaan ze weer werken met overblijfouders. 
 
 Wilfred vraagt nog een keer rond.  We gaan nadenken over andere alternatieven. We komen 
hierop terug. 
We moeten echter wel in ons achterhoofd houden, dat een eventuele verandering veel voeten in 
de aarde heeft. Dit zou dan via allerlei wegen moeten.  

9. Ontwikkelingen school 
- AOS, academische opleidingsschool, is dit schooljaar gestart 
- IPC studiemiddag: welke doelen kun je kiezen en welke thema´s sluiten daarop aan? De 

vaardigheden die je nodig hebt om kennis te vergaren staan centraal. In de groepen 3/4: 
het gebruik van bronnen. Leren leren. Hoe kun je zo goed mogelijk verbindingen maken?  
Dit is het 2e jaar dat we 3 thema´s aan gaan bieden. Wat hebben ze vorig jaar gehad en 
waar besteden we dit jaar meer aandacht aan? Marloes heeft een schema gemaakt. 



Omdat het vrij complex is, zijn de vakken rekenen, taal en spelling er nog buiten 
gehouden. 

- Schoolscan: we zijn gestart met de extra inzet. Myrna heeft een plekje gekregen in het 
Bovenpunt, als onderwijsassistente. Patrick vult op dinsdag de sociaal-emotionele dag in. 
Anko geeft les aan groep 5 en 5/6. Een dag ICT: momenteel vooral puinruimen vanwege de 
Chromebooks. We hebben de scan mondeling besproken en Auke moet nog een 
handtekening zetten.  

    
  

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

Voorbespreken zakelijke ouderavond 
Annelies licht de begroting toe. Zij zorgt ervoor dat hij rond is en stuurt hem dan eerst ter 
controle naar Auke. Ook zoekt zij contact met de kascommissie. 
 
Arenda past het jaarverslag aan, zodat de genoemde punten duidelijker met de MR in 
verbinding gebracht worden. Daarna kijkt zij er samen met Wilfred even naar. Zij stuurt 
vervolgens een week voor de zakelijke ouderavond alles op naar alle ouders. 
 
 
GMR  
Arne heeft een schema doorgestuurd.  

12.  Traktaties 
  Wilfred stelt voor om de traktaties weer aan te passen. In het protocol is het niet meer nodig 

om ze te verpakken. We gaan hiermee akkoord.  
13.  Pleinpraat 

Sommige ouders vinden het jammer dat de informatieavond bij sommige groepen niet fysiek 
is. Het team heeft hier een eigen keuze in. De uitleg hierover heeft in de eerste dag 
nieuwsbrief/-pakketje gestaan. Wellicht kan dit nog even in de nieuwsbrief genoemd worden? 
En vooral benadrukken dat leerkrachten benaderbaar zijn en blijven.  

14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

15. 
 

Rondvraag 
- Marjanne: stel je voor dat we volgende week weer een lockdown hebben? Zijn we 

daar weer klaar voor? De softwarepakketten staan klaar en open. De classrooms zijn 
gevuld door de leerkrachten. Je kunt direct inloggen en aan de slag.  
De aanpasing naar: alleen kinderen met wie ´nauw´ contact is geweest lijkt lastig te 
hanteren.  

- Rodermarkt gaat niet door, de margedag (vakantiedag) gaat wel door. Dit is vastgelegd 
door de GMR. Hier kunnen wij niets in wijzigen.  

 
Sluiting 
We sluiten de vergadering om 21.26 uur. 
  

Vergaderingen schooljaar 21-22: 
Dinsdag 26 oktober (zakelijke ouderavond) 
Woensdag 24 november 
Donderdag 27 januari 
Maandag 28 maart 
Dinsdag 19 april 
Woensdag 1 juni 



Maandag 4 juli 

 

 
  
Actiepunten:  

Nr.  Actiepunt  Wie  

1 Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor maart. Annelies 

2 Uitnodigen Han Sijbring vergadering januari Arenda 

3 Uitnodigen leerlingenraad vergadering januari Wilfred 

4 Contact native speaker Engels, informeren groep 1 t/m 8 Jan 

5 Checken data MR/GMR Arenda 

6 Beleidsplan schoolopleider Wilfred/Arenda 

7 Nadenken over eventuele andere invulling pauze Allen 

8 Nogmaals rondvragen over invulling pauzes Wilfred 

9 Nogmaals uitleg informatieavond in nieuwsbrief noemen Wilfred 

10 Doorsturen digitale MR stukken Marjanne 

11 Klaarmaken begroting zakelijke ouderavond Annelies 

12 Kascommissie bij elkaar roepen Annelies 

13 Jaarverslag aanpassen en daarna met Wilfred bespreken Arenda/Wilfred 

  
  
 


