
      

  

Notulen OR/MR vergadering d.d. 9 mei 2022 

Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur   

Plaats : School 

Aanwezig: Auke, Arne, Marianne, Annelies, Sanna, Wilfred, Jan, Marian en Arenda 

Afwezig: - 

             

1. Opening 
We openen de vergadering om 19.32 uur. 
 

2. Vaststelling agenda 
We voegen het agendapunt vacatures toe, i.v.m. het vertrek van Wilfred  
 

3. Notulen 27 januari en 28 maart 
27 januari: goedgekeurd. 
 
28 maart: aanpassingen: 
-Thijs is Tijn 
-Actielijst: het huishoudelijk reglement wordt in juni geagendeerd. 
-Werkgroep GMR: aanvullen dat het om de subwerkgroep verzelfstandiging OPON gaat. 
-NPO gelden: aanvullen "'de directeuren hebben bij OPON aangegeven dat deze gelden daar 
niet voor bedoeld zijn." 
 
Extra vraag: Is er ook zicht op het sociaal-emotionele stuk m.b.t. de kinderen, ten gevolge van 
Corona? Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf de Zien! vragenlijst in. De leerkrachten 
analyseren deze gegevens en verbinden hier acties aan. Vervolgens worden deze lijsten 
worden door Inge bekeken en vergeleken met voorgaande jaren. Het is interessant om de 
komende jaren in de gaten te houden of hier verschil in zit, in vergelijking met voorgaande 
jaren. Ook merken we dat sommige jongere kinderen erg moeten wennen aan een 'normale' 
wereld. Ook dit stuk is interessant om te monitoren. 
 

4. Toegevoegd punt: vacature directeur 
Han Sijbring heeft vandaag gebeld met Auke. Hij wil graag overleggen met een ouder/ouders 
over het profiel van de nieuwe directeur. Het voorstel is morgen om 20.30 uur. Auke en Arne 
sluiten hierbij aan. Alle ouderleden denken na over input en of ze eventueel plaats willen 
nemen in de sollicitatiecommissie. 
 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Als iemand het MR blad wil lezen, dan kun je hem bij Arenda ophalen. 
 

6. Verkiezingen 
Tot nu toe hebben we 2 aanmeldingen: Sanne Parleviet en Gijs Geerlings. Dit zou betekenen 



dat er geen verkiezingen hoeven te komen. Daarnaast is er een aanmelding van iemand, die 
zich graag terugtrekt als er verkiezingen zouden komen.  
We nodigen de nieuwe mensen sowieso uit bij de laatste (in)formele vergadering. Het 
voorstel is ook om ze te laten starten in het begin van het nieuwe schooljaar of in ieder geval 
vanaf het moment dat ze er zelf bij willen zijn. Het officiële moment van overdracht is de 
zakelijke ouderavond. 
 

7. Huishoudelijk regelement 
Komt in juni op de agenda.  
 

8. Bespreken schoolplan aanpassing voor nieuwe jaar in meerjarenplan. Gecombineerd met 
punt 11: ontwikkelingen school. 
Alle specialisten hebben een tussenevaluatie geschreven. Nu werken we toe naar een 
eindevaluatie in juni. We kijken dan welke doelen wel of nog niet behaald zijn. Het is daarom 
nu nog niet geheel duidelijk welke punten we meenemen naar volgend schooljaar. 
 
Wilfred deelt het bestand uit, waarin alle specialismen op een rijtje staan. 
- Dalton 
-IPC (vaardigheidsdoelen) 
-Academische opleidingsschool (coachcursus, talentenkracht, nieuwe leerkrachten, 
begeleiden stagiaires) 
-Portfolio 
-Sociaal emotionele ontwikkeling (onderzoek LIO studenten) 
-Rekenen (nieuwe methode) 
-ICT (beleidsplan en nieuwe hardware) 
-Engels 
-Meer- en hoogbegaafdheid (kleuters, Anet afscheid) 
-Jonge kind (rapport) 
-Leerkracht enquête 
-Bestuursformatieplan en strategische agenda 
-Nieuwe directeur (voortborduren op huidige ontwikkelingen) 
 
Jan licht het punt van Dalton toe. IPC, het portfolio en BLP kunnen allemaal worden 
toegespitst op Dalton. Hier hebben we de paraplu voor gemaakt, waarbij Dalton de 
overkoepelende visie/het uitgangspunt is. 
Waar willen we op dit gebied naartoe? In 2023-2024 staat er weer een visitatie op de agenda. 
Omdat we de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen hebben doorgemaakt, gaan we 
bekijken of we alles goed geborgd hebben.   
Hierbij is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en mensen de tijd krijgen voor 
verdieping. Komend schooljaar focussen we ons op de huidige ontwikkelingen. Mede 
vanwege alle corona maatregelen is het goed om rust te brengen in het team. 
 
AOS: momenteel volgt het team de coachcursus. Volgend schooljaar staat de talentenkracht 
cursus op de agenda. Ook de startende leerkracht (nu begeleid vanuit OPON) hopen we 
volgend schooljaar intensiever te kunnen begeleiden vanuit/op school.  
 
Portfolio: hierin worden steeds mooie stappen gezet. Er wordt nu goed gekeken of iedereen 
hierin meegaat en of het te doen is voor de leerkrachten. 
 
Sociaal emotioneel ontwikkeling: de LIO stagiaires doen voor de school een onderzoek naar 
rots en water. Zij gaan kijken op welke manier wij dit als school inzetten en of er wellicht 



aanbevelingen zijn voor de toekomst.  
 
Rekenen: momenteel zijn we twee nieuwe methodes in de praktijk aan het uitproberen. 
Waarschijnlijk wordt het een keuze tussen ''Wereld in getallen" en "Pluspunt". Een voordeel 
van digitaal is, dat de methode goed up-to-date te houden is. Denk b.v. aan de overgang van 
de gulden naar de euro: waar nog jaren met de gulden gewerkt moest worden, vanwege de 
afschrijvingskosten van de boeken. Een ander voordeel is dat je, als de methode toch niet 
bevalt, al na b.v. twee jaar kunt zeggen dat er naar een andere methode wordt gekeken. 
 
ICT: woensdag komen er 90 nieuwe Chromebooks. We hebben een hele mooie deal 
gekregen, waarmee we akkoord zijn gegaan. Auke is hierbij niet betrokken geweest, omdat 
het ineens heel snel ging. De huidige Chromebooks worden door Heutink teruggenomen. 
 
Engels: dit vak heeft een mooie impuls gekregen door de native speaker. Zij heeft de groepen 
7 en 8 lesgegeven en is in de groepen 5 en 6 gestart. 
 
Meer-/hoogbegaafdheid: jonge kinderen kunnen steeds meer aan, komen cognitief sterker 
binnen. Er zit echter vaak wel een verschil in sociaal-emotioneel. Anet is nu de specialist, zij 
wordt binnen het team opgevolgd. 
 
Jonge kind: de vernieuwde methode van Kleuterplein is ingezet. Er wordt gekeken of het 
huidige rapport aangepast kan worden, omdat dit een grote werkdruk voor de leerkrachten 
betekent. 
 
Leerkracht enquête: deze wordt uitgezet onder het personeel. De uitkomsten kunnen worden 
meegenomen naar volgend schooljaar 
 
Nieuwe directeur: alle bovenstaande punten kunnen mooi worden meegenomen in de 
sollicitatie, zodat de volgende directeur hierop voort kan borduren.  
 
Bestuursformatieplan en strategische agenda: Deze punten staan weer boven ons 
meerjarenplan en komen vanuit OPON. 
Bestuursformatieplan: hoe worden de personele middelen verdeeld over de scholen. Wij 
houden 14 groepen. Wilfred maakt zich hard om een extra dag bij de formatie te krijgen voor 
de backoffice, omdat we als school erg gegroeid zijn. Denk hierbij aan 
administratie/ondersteuning van de directeur. Er is bij het bestuur altijd een klein potje ´over´ 
dat normaal naar kleine scholen gaat. Wellicht kan dit ingezet worden? 
 
De NPO gelden worden verdeeld over 4 jaar. Het plan van het bestuur is om het bedrag niet 
in 4 gelijke delen in te zetten. De mensen die nu op NPO gelden aangesteld zijn, schuiven qua 
rechten op naar vaste aanstellingen. Eigenlijk moeten we wat meer geld uitgeven hierop. 
Wellicht kun je de administratie ook hieronder schalen? Of bepaalde middelen? Of 
ondersteunend personeel? 
 
Strategische agenda: dit is voor het hele bestuur. Hier wil Han graag de teams bij betrekken. 
Hierbij kunnen de teams input geven wat ze de komende jaren op de agenda willen. De 1e 
margedag wordt ingevuld voor de visie op dit stuk.  
 
 
 
 



9. Vakantieplanning nieuw schooljaar: ter info 
Het rooster is naar alle ouders gestuurd. Het is goedgekeurd door de GMR. 
 

10. OPON meerjarenbegroting 
Dit is een inhoudelijk financieel document. Arne zit ook in de financiële werkgroep. Hij geeft 
hierin advies voor de GMR waarna het naar de gemeenteraad gaat. 
Het zijn veel getallen. Het overgrote deel gaat naar het personeel. Onderhoud is op een 
andere manier aangepakt. Men wilde inzetten op duurzaamheid, maar dit sneeuwt 
momenteel onder vanwege de NPO gelden. Het is nu 1 pot geld en je ziet niet duidelijk waar 
het geld heengaat.  
 
Voor degene die volgend jaar in de GMR zit is het fijn om te weten hoe dit staat ten opzichte 
van de Eskampen.  
 
De volgende vergadering komt de eindafrekening van dit jaar aan de orde. 
 

11. Ontwikkelingen school 
Dit is besproken bij punt 8. 
 
Er is nog een vraag over het plein. Dinsdag is er weer een gesprek m.b.t de begroting.   
 

12. GMR 
Arne heeft de memo rondgestuurd. Aanvullend op de memo: de vakantieregeling is voor nu 
vastgesteld. Er wordt in oktober weer een enquête uitgezet onder de leerkrachten, met de 
vraag of de voorkeur gaat naar 2 weken meivakantie of 1 week in mei en 1 week in juni. 
 
Er is gesproken over de quarantaineregels m.b.t. de cruciale beroepen. Op dit moment moet 
iemand zich binnen ons bestuur houden aan quarantaineregels, wanneer je positief test.  
Maar, is het wellicht mogelijk om in overleg met werkgever (directeur) alsnog voor de klas 
staan, wanneer iemand geen klachten heeft? Dit gaf behoorlijk wat discussie, hierop komen 
ze terug binnen de GMR.  
Denk hierbij aan principiële bezwaren, wanneer heb je klachten, wanneer test je, wie 
beoordeelt of je klachten hebt, zie je corona straks als een griep, etc. 
 
 

13. Pleinpraat 
-Heeft school al iets gedaan voor Oekraïne?  
Er is een flessen inzamelingsactie geweest. En in de meeste klassen is er aandacht aan dit 
onderwerp via gesprekken, kleine (individuele) acties en lessen. Er is echter weinig 
ruchtbaarheid aan gegeven naar de buitenwereld. 
 
-Waarom zijn de Koningsspelen overgeslagen dit jaar?  
De koningsspelen hebben we overgeslagen. Wilfred heeft bewust de keuze gemaakt om het 
team hierin te beschermen. De volgende keer moet dit eerder en duidelijker worden 
gecommuniceerd naar ouders 
Vorig jaar hadden we de sportdag gekoppeld aan de koningsspelen, dit jaar hebben we de 
sportdag in juni. 
 
Daarnaast merken we dat er ontzettend veel op ons bordje komt. Denk hierbij b.v. aan 
cultuuractiviteiten die steeds niet mochten en nu ineens ingepland worden. De reguliere 
lessen en activiteiten staan hierdoor onder steeds meer druk. 



 
We merken ook dat de afgelopen jaren hun tol gaan eisen van het team. De druk op de 
leerkrachten wordt extra, omdat we als team steeds zieke collega's vervangen. Voor de 
kinderen en ouders is dit fijn: de kinderen kunnen immers gewoon naar school. Echter gaan 
pauzes, de zorg en de extra ondersteuning op allerlei gebied hierdoor niet door. Hierdoor 
wordt de druk op het team steeds groter, omdat de eisen en verwachtingen waaraan we 
moeten voldoen wel blijven. 
 
-Mogen er weer ouders bij de groepsvoorstellingen? Ja, dit mag in principe weer. Met de 
leerkrachten van de 2 groepsvoorstellingen die nog komen, wordt overlegd.  
 
 

14. Rondvraag 
-Marjanne vraagt of het punt AOS na de vakantie geagendeerd kan worden 
-Annelies: Arne en Auke gaan weg. We moeten bespreken wie er volgend schooljaar 
voorzitter wil worden en in de GMR plaats wil nemen. Dit laatste zou een personeelslid 
moeten zijn voor het schema.  
-Annelies: laten we even een reminder sturen voor de ouderbijdrage.  
 

15. Sluiting 
We sluiten de vergadering om 21.02 uur. 
 

Vergaderingen schooljaar 21-22:   
Dinsdag 7 juni 
Maandag 4 juli  

 
  
Actiepunten:   

Nr.   Actiepunt   Wie   

1  Huishoudelijk reglement. Geagendeerd voor juni Annelies en Marjanne 

2. Update geven over aanmeldingen nieuwe MR leden/verkiezingen Arenda 

3. Informatie inwinnen bij bestuur over de tweestapsverificatie  Wilfred 

4. Reminder ouderbijdrage via de mail naar alle ouders Wilfred 

 


