
Agenda MR 
Woensdag 25 november 2020 
20:00 uur Online meeting 

  

1: Mededelingen: 
De MR-cursus was zinvol en verhelderend. De rechten en plichten van de 
medezeggenschapsraad zijn duidelijk besproken.  
  

2: Notulen 7 oktober 2020: 
Aanpassingen: 
aanwezig online: Marissa toevoegen.  
  

3: Resultaten afstudeeronderzoek “gezond eten op school”: 
Opvallend was dat 80% van de ouders tevreden is over voeding op school. De 
voornaamste reden tot ontevredenheid is te weinig regelgeving. Verder geven 
ouders aan ontevreden te zijn over praktische zaken van inrichting van de TSO. Als 
advies wordt gegeven ouders te informeren over gezonde voeding zonder hier te 
strikte regels aan te verbinden, omdat de resultaten al relatief goed zijn en de 
opvattingen over de juiste regels uiteenlopend zijn. Het team gaat nog van gedachte 
wisselen over het beleid. 
Het gehele onderzoeksverslag heeft Marietje ter beschikking en wanneer iemand dit 
wil inzien is dit bespreekbaar.   
  

TSO: 
De kosten van de TSO zijn gedurende de coronaperiode gewoon doorgelopen, 
terwijl de leerlingen thuis waren. Er is nu een eenmalig overschot per leerling van 
ongeveer 35 euro per leerling.  
Voorstel is dit terug te storten naar ouders. Via welke methode moet de komende 
periode worden uitgezocht.  
  

Concept begroting: 
Werkdrukverlagende middelen: vakdocent gym en extra handen in de klas. Hier 
heeft de personeelsgeleding mee ingestemd. 
  

Samenwerkingsverband zware ondersteuning: Het RSV heeft voor de lichte 
ondersteuning een bedrag betaald (dit is afhankelijk van de grootte van de school). 
Zware ondersteuning  worden nu niet meer betaald door de school zelf, maar COT 
ondersteunt hierin en wordt de ondersteuning centraal gefinancierd. 
  

Subsidies lopen af: dit is de muziekimpuls die over 5 jaar is verdeeld. Deze subsidie 
is nu afgelopen.  De harmonie neemt dit nu over, maar is veel voordeliger.  
Verder hebben we een subsidie voor het verkeersonderwijs, deze subsidie staat nog 
op de begroting.  
  

Detachering: Martijn werkt voor PFS. Vorig jaar voor 2 dagen, een detachering 
vanuit RSV. Nu wordt Martijn ingezet voor PFS, dat wordt periodiek bekeken.  
  

Budget PR: Dit is 600 euro, dit kan ingezet worden en eventueel toegekend worden 
aan de PR werkgroep (dit is voor alle communicatie, niet alleen PR werkgroep). 
  



Baten schoolreis/ schoolkamp: → wordt door marietje nagekeken 

  

Ook voor MR en OR is een klein budget wat ingezet kan worden. Er kan eventueel 
nagedacht worden over een kleine cursus voor professionalisering over bijvoorbeeld 
beleid maken.  
  

Door de groei in de kleutergroep is er dit jaar ruimte voor extra ondersteuning.  
Er zijn onvoldoende middelen voor een extra leerkracht, zodoende is er dit jaar 
gekozen voor extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Hier staat nu een 
vacature voor uit. 
  

Leerreisgesprekken: 
Vanuit het team zijn de leerreisgesprekken als positief ervaren. Tien minuten voor 
een gesprek is wel erg kort. Digitaal is zeker beter dan niet. Hopelijk zijn de 
gesprekken volgende week live.  
  

Status ouderenquête met toevoeging evaluatie coronatijd: 
Aan de huidige ouderenquête kan geen vraag worden toegevoegd. De enquête 
wordt doorgaans rond april uitgezet en we zijn voornemens daar dit jaar een digitale 
enquête aan toe te voegen met vragen over de coronatijd. 
  

PR en communicatie: 
Inmiddels is er een groep van drie ouders geworven voor de PR-commissie. Een 
bijeenkomst is er nog niet van gekomen door persoonlijke omstandigheden. Er wordt 
geprobeerd op korte termijn bij elkaar te komen om deze commissie van de grond te 
krijgen.  
  

Schoolfruit: 
Hierover is behalve een klein stukje in de trompetter niets gecommuniceerd naar 
ouders. Hierdoor was het voor ouder niet duidelijk hoe dit precies zit. Marietje gaat 
uitzoeken of dit inderdaad klopt en vragen of Louise nog een aanvulling wil doen.  
  

  

Taakverdeling MR: 
• Bespreken binnen het team of er punten zijn voor in de MR.  
• Rollen verdelen 

  

Documentencheck: 
statuut: Gereed 

reglement: Gereed 

nog vorm te geven: activiteitenplan 

  

Doelstellingen + Speerpunten MR 2020-2021: 
• activiteitenplan voor de MR helder krijgen. Wat willen we bereiken en op 

welke termijn en willen hiervoor het MR budget inzetten. 
• Hoe waardevol is het om een 3+ groep te hebben? Dit moet even besproken 

worden met Maurice en Thessa, die zijn hier de afgelopen periode bij 
betrokken geweest. 

• PR werkgroep oprichten voor positief geluid in het dorp en onderhouden van 
het leerlingaantal 



• Op zoek naar centrale plek om de MR documenten op te slaan. Misschien 
kan de MR een inosweb e-mailadres krijgen? Dit kunnen we met Bart van ICT 
bespreken.    

  

WVTTK: 
  

  
Notulist: Eva van der Feer 
 


