
       
 
Notulen MR/OR vergadering d.d. 7 juni 2022    
    
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur     
Plaats: school  
Voorzitter: Auke    
Notulist: Arenda    
M.k.a.: Marjanne, Jan 

    
  
1.Opening 
We openen de vergadering om 19.32. Speciaal welkom voor Gijs Geerlings. Hij neemt vanaf de 
zakelijke ouderavond in november officieel zitting in de MR.  

 
2.Vaststelling agenda 
We stellen de agenda vast. 

 
3.Notulen 28 maart en 9 mei 
Notulen 28 maart: vastgesteld 
Notulen 9 mei:  
- Actielijst: met de punten van Annelies wordt bedoeld huishoudelijk reglement 
- Koningsspelen bij pleinpraat: aanvullen dat het de volgende keer eerder wordt gecommuniceerd 
richting ouders 
- "1 van de punten Annelies" aanpassen naar 'huishoudelijk reglement' 

 
Het nieuwe plein: we moesten wachten op de begroting. Omdat de gemeente betaalt, betalen we in 
principe minder ivm de BTW. De Postcodeloterij heeft een bijdrage toegezegd. We gaan verder kijken 
naar andere doelen. 

 
4.Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen 

 
5.Bespreken voorzitter en rollen volgend jaar 
Annelies blijft penningmeester 
Sanna wordt PGMR lid 
Arenda blijft secretaris 
Voorzitter: Marjanne wordt voorgesteld door de andere leden. 

 
6.Jaarrekening OPON (via Han) 
We bespreken de jaarrekening die Wilfred heeft doorgestuurd. Dit gaat om relatief kleine bedragen, 
omdat dit niet gaat over de personeelskosten. 
Bepaalde posten zien we flink stijgen: afschrijvingskosten, onderwijsleerpakket, verbruiksmateriaal. 
Posten waar we geld op overhouden: het plein is nog niet doorgegaan, een aantal vieringen is niet 
doorgegaan of op een andere manier. Naar abonnementen is kritisch gekeken wat er nog nodig is en 
gebruikt wordt. De kopieerkosten zijn bijna gehalveerd. Voor de schoonmaak en telefonie zijn 
nieuwe contracten afgesloten.  

 
Het geld van oudervereniging is te zien in overige baten. Deze post zie je terug in de begroting van 
school. Dit wordt daarin gespecificeerd. Annelies maakt een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
van de uitgaven van de OR/MR. 



Overall: we hebben te veel overgehouden en we begrijpen hoe de begroting opgezet is. 

 
7.Vaststellen formatieplan en groepsindeling 
Alle huidige groepen schuiven een jaar door. De vier kleutergroepen worden twee groepen 3. De 
groep 8 van volgend schooljaar wordt gevormd door de huidige groep 7 en het deel van de groep 
7/8. Dit was bekend bij ouders, maar zij worden binnenkort nogmaals hierover ingelicht. 

 
Planning: 
Maandag 13 juni krijgen de ouders van de groepen die volgend schooljaar uit gaan wonen in het 
Spectrum een brief hierover. Ook de ouders van de huidige groepen 7, omdat zij volgend jaar 1 groep 
8 gaan vormen. 
Donderdag 16 juni krijgen de ouders bericht over de groepsindeling (zonder de leerkrachten). Er is 
voor 11 dagen vacatureruimte. We wachten momenteel sollicitaties af. Ook de indelingen van de 
kleutergroepen en de groepen 3 gaan dan mee. 
Maandag 27 juni hopen we dan ook de indeling van de groepsleerkrachten naar buiten te kunnen 
brengen. 

 
Een opmerking over het uitwonen is, dat de huidige groep 5a helaas geen gebruik mag maken van de 
ruimte voor de klas. Terwijl dit vanuit Dalton wel een belangrijk aspect is. Dit punt wordt in ieder 
overleg meegenomen, maar helaas biedt het Spectrum hiervoor geen mogelijkheid. 

 
8.Bespreken evt. toe te voegen punten schoolgids nieuwe schooljaar 
Vanuit Han zijn er een aantal punten die toegevoegd gaan worden. Wilfred heeft dit document 
vandaag gekregen en stuurt het door. 

 
Floor leest momenteel de schoolgids door. Als er punten zijn die ons opvallen, kunnen we dit 
aangeven. Het is soms goed om kritisch te kijken naar dingen: is het iets wat de school al doet, of is 
het een streven? 
 
Het punt over het schoolgeld moeten we onder de loep gaan nemen. Dit punt staat niet in de 
schoolgids, dus kan wellicht op een ander moment. Gaan we het schoolgeld apart vragen van het 
schoolreisgeld of alles samen? 

 
9.Vergaderschema MR voor nieuwe schooljaar 
De MR moet een aantal keer per jaar samenkomen. We houden dit op minimaal 7 keer. 
Het voorstel voor volgend schooljaar is 9 keer. We houden dit eerst zo, zodat er eventueel een 
vergadering geschrapt kan worden.  

 
Auke en Arne draaien mee tot dinsdag 1 november. Dan hebben we de zakelijke ouderavond en 
worden Gijs en Wieger officieel aangesteld. 

 
10.Evaluatie beleidsvoornemens 
Wilfred heeft de evaluatie van een aantal teamleden (specialisten) binnen. Zodra hij alles heeft, 
maakt hij daar een bestand van en stuurt dit naar ons op. Deze teamleden maken ook de 
beleidsvoornemens voor volgend schooljaar. 

 
11.Bespreken jaarplan (beleidsvoornemens) nieuwe schooljaar 
We hebben afgesproken om volgend schooljaar alle ontwikkelingen te gaan implementeren, daar ligt 
eerst de aandacht op. 

 
12.Huishoudelijk reglement 



Annelies en Marjanne maken n.a.v. de MR cursus een huishoudelijk reglement. Hierover hebben ze 
een aantal vragen/opmerkingen. Zij hebben hiervoor het standaarddocument onderwijsgeschillen 
nagelopen.  
We hebben we een MR reglement, maar het is prettig om een document te hebben waarin o.a. staat  
hoe vaak de MR vergadert, de functieomschrijving, etc. 

  
-Aantal vergaderingen: dit zetten we op minimaal 7x 
-Er wordt aangeraden om minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten in de MR plaats te laten nemen. 
Waarom hebben we 8 leden?  
Dit heeft ermee te maken dat we ook een OR zijn en een aantal jaar geleden gekeken moest worden 
naar de grootte van de school.  
-Zouden we naar minder leden toe kunnen?  
Dit zou kunnen. Echter zijn er dan minder mensen en bijna alle aanwezigen hebben dan een rol. Als 
er dan iemand niet is, is het een kleine groep. 
-Is het prettig voor de teamgeleding wanneer er minder teamleden plaatsnemen in de MR? Zij 
krijgen hier uren voor, wellicht zijn die ergens anders voor in te zetten? 
Momenteel zitten er alleen teamleden in de MR die er zelf voor gekozen hebben. Voor sommigen 
geldt, dat de taakuren voor de MR minder zwaar voelen dan bv het organiseren van een feest. Naar 
de taakuren voor de secretaris wordt gekeken. 
- De teamgeleding merkt op dat de aanwezigheid van de directeur ervoor zorgt, dat zij minder 
inbrengen en hoeven te brengen. Voorstel: bij nieuwe directeur splitsen we de vergadering in twee 
delen: eerste deel wel aanwezig, tweede deel niet. Of: afhankelijk van agendapunten wordt de 
directeur wel of niet uitgenodigd. Of: 4 vergaderingen 50/50, en 4 helemaal. 
-Bij de agendapunten in het jaarrooster is het handig om aan te geven wat voor punt het betreft 
(advies, instemming of informatief). Arenda en Wilfred gaan hiernaar kijken. 
-Officieel moet alles schriftelijk verstrekt worden en ter inzage op school liggen. Alles staat bij ons op 
de website, dit is voldoende. Een aantal dingen ligt ter inzage op school. 
-Aanvullen dat de verkiezingen digitaal worden gedaan 

 
Het MR reglement is nog niet vernieuwd. Hij dateert uit 2016. Dit moet gedaan worden door het 
bevoegd gezag. Arne neemt dit mee in de GMR. 
 
Marjanne en Annelies maken een voorstel. Dit wordt naar Arenda gestuurd als bijlage. Voor de 
volgende keer gaan we dit lezen en vaststellen. 
 
 
13.NPO scan 
De gehele scan is niet rondgestuurd. Wilfred heeft dit de vorige keer met Marjanne doorgenomen, 
zonder goede toelichting heb je niet veel aan dit document. Soms heeft een groep een ´afwijking´ 
dan wordt er gekeken naar de reden hiervoor. Sommige scores geven ook een heel vertekend beeld. 
De leerkrachten bespreken de scans na met Inge. Samen kijk je naar de reden (analyse) waarom een 
bepaalde score is gehaald of juist niet.  
 
Het plezier en welbevinden van de kinderen staat voorop, mede hierdoor zijn onze resultaten zo 
goed. Iedereen die dit wil mag het bekijken, Wilfred geeft dan graag een toelichting. 

 

 
 

 

 
14.Two factor authentication 



N.a.v. het hacken bij een ouder, heeft Wilfred nagevraagd bij de ICT´er van school of een 
tweestapsverificatie mogelijk is. 
 
Er zijn een aantal hobbels op de weg waar we tegenaan lopen. Maar het ligt nu bovenschools en zij 
gaan ermee bezig. We blijven ernaar informeren. Het zou mooi zijn als dit volgend schooljaar 
geïmplementeerd kan worden. 

 
15.Ontwikkelingen school 
-De sollicitatie voor de nieuwe directeur is gestart.  
-Plein: is er voldoende materiaal? Is er voldoende hulp? De hoop is dat we volgend schooljaar starten 
en er volgende zomer een nieuw plein is. Dit loopt dan samen met de bouw van de nieuwe kantine. 
Er is een ouderwerkgroep. De inzet hiervan lag vooral bij het meedenken voor het plan en straks bij 
het meehelpen.  
Bij de aanleg van het nieuw plein moeten we qua veiligheid goed rekening houden met iedereen. De 
ervaring leert dat dit niet altijd goed is gegaan. 
Misschien kan er een stukje geschreven worden op de website over de gang van zaken, zodat 
iedereen op de hoogte gehouden wordt? 

 

 
16.GMR 
21 juni staat de volgende GMR op de agenda. Op de agenda staat dan o.a. de procedure voor de raad 
van toezicht. Ook wordt dan het nieuwe vergaderschema bekend gemaakt. 

 

 
17.Pleinpraat 
-Er kwam een opmerking van een ouder of gym wellicht meer buiten kan. Momenteel is er een 
vervangende gymleerkracht. Wilfred gaat hierover met hem in gesprek. 
De leerkrachtlessen zijn op sommige momenten buiten. Het ligt echter wel aan het weer en het natte 
gras.  
 
-Er waren veel positieve berichten over de vossenjacht en de inloopochtenden. Wellicht kunnen we 
de laatste twee keer per jaar aanbieden: bij de start en aan het einde van het schooljaar? 

 
-Sommige ouders ervaren dat niet alle leerlingen uit de combigroepen vaak contact met elkaar 
hebben. Door corona merken we dat dit helaas veel minder is geworden, omdat er niets meer 
mocht. Gelukkig krijgen dingen langzaam weer meer vorm. 
 
18.Rondvraag 
-Inloopochtend: Sanna vond dit zelf ook verrassend leuk. Ze had begrepen dat het voor kleuters een 
stuk lastiger was ivm afscheid nemen. In de hoogste groepen was er ook minder animo.  
 
-De laatste vergadering van dit schooljaar is op 4 juli: we starten dan met vergaderen en aansluitend 
gaan we eten. De teamgeleding vindt het prettig om zelf te betalen. Annelies reserveert om 18.00 
uur bij Boonstra.  

 
19.Sluiting 
We sluiten de vergadering om 21.04 uur.   
 
 

 
Vergaderingen dit schooljaar:     



    
Maandag 4 juli    

 
    
    Actiepunten:   

Nr.   Actiepunt   Wie   

1 Schoolgeld innen: alles in 1x of gescheiden houden? Meenemen 
naar volgend schooljaar. 

Arenda 

2 Doorsturen document Han Wilfred: gedaan 

3 Evaluatie beleidsvoornemens opsturen, zodra alles binnen is van 
alle specialisten 

Wilfred 

4. Reminder ouderbijdrage via de mail naar alle ouders Wilfred 

5. Voorstel maken huishoudelijk reglement en opsturen naar Arenda Marjanne en Annelies 

6 Doorsturen huishoudelijk reglement naar alle MR leden Arenda 

7 Iedereen het voorstel huishoudelijk reglement lezen Allen 

8 Vragen Daan naar buitenlessen gym Wilfred 

9 Jaarrooster bekijken welke punten wat betreft: informatief, advies 
of instemming 

Wilfred en Arenda 

10 MR reglement dateert uit 2016: aangeven bij bevoegd gezag/GMR Arne 

 
    
    
   
  
 


