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Notulen MR vergadering 13 april 2022 
Aanwezig: Femke, Patty, Robbert, Joey, Monique, Yvonne, Anne (t/m punt 10), Adri (t/m 
punt 3), Diny.  Het OV lid heeft afgemeld. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen voorzitter 
Welkom nieuwe leden 
3. Voorstellen nieuwe MR leden 
Twee ouders hebben zich aangemeld. Omdat er twee nieuwe leden nodig zijn kunnen zij in 
het nieuwe schooljaar starten als MR lid. Anne gaat als vervanger voor Robbert drie jaar aan 
de slag. Adri begint met 1 jaar als vervanger van Monique. We doen een voorstelrondje. 
Alle ouders worden morgen op de hoogte gesteld. Anne en Adri leveren bij Yvonne een 
stukje over zichzelf aan, wat gepubliceerd zal worden in een nieuwsbrief.  
Op de MR vergadering van 6 juli 2022 zullen Anne en Adri aansluiten. Dan staat de 
taakverdeling MR op de agenda en wordt de eerste bijeenkomst voor het nieuwe schooljaar 
gepland. 
4.Notulen MR vergadering 9 februari 2022 
Communicatie OV-team: Yvonne is bij de bijeenkomst aanwezig geweest. Er waren 
wederzijdse irritaties die goed uitgesproken zijn. De lucht is geklaard. 
T.a.v. de aktielijst: 
- Patty heeft documenten verplaatst van SharePoint: tegel MR naar onedrive van MR. Deze 
is alleen toegankelijk voor PMR. We spreken af dat stukken vooral daar geplaatst worden 
zodat MR leden er gemakkelijk bij kunnen. 
- Yvonne heeft navraag gedaan over het budget prestatie box po. De naam hiervan is 
gewijzigd. Het heet voortaan Bedrag professionalisering en begeleiding starters en 
schoolleiders. Het geld blijft gewoon beschikbaar. 
- Stand van zaken rondom schoonmaak: 
Er is een nieuw contract met het huidige schoonmaakbedrijf (CSU). Er staat 10 uur per week 
voor de schoonmaak van de hele school. Iemand van het bedrijf heeft controles gedaan 
vanwege de klachten. Voor het bestuur van Leerrijk heeft het hoge prioriteit. Er is opdracht 
gegeven aan een externe controleur om de school te controleren. 
We agenderen dit opnieuw voor de volgende vergadering. 
5. Mededelingen Yvonne 
Huisvesting 
Op het einde van dit kalenderjaar, moeten de noodlokalen weg. Er is overleg geweest met 
KMB en gemeente. Prognoses laten zien dat binnenkort te weinig lokalen zijn in 
Kaatsheuvel. 
De wens van de school is al eerder bij de gemeente gemeld, er waren al plannen gemaakt 
om in de herfstvakantie en eventueel de Kerstvakantie de boel aan te pakken. Inmiddels is 
er een nieuwe beleidsmedewerker die niet bereid is hierin mee te gaan. 
Het huisvestingsbureau OCS gaat na wat er binnen de vergunningen gedaan kan worden om 
het gebouw toekomstbestendig te maken. Grote aanpassingen worden er, tot er meer 
duidelijkheid is, niet gedaan.  
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Samenwerking met KMB is nodig. Als er concrete zaken besproken gaan worden, of als het 
echt niet gaat lukken, zal de MR erbij betrokken worden. Wordt vervolgd. 
Vertrek leerkracht 
Alle ouders van leerlingen uit de betreffende groep zijn uitgenodigd voor een gesprek. Dit 
werd als zeer positief ervaren. De vervanging in de groep is geregeld tot het einde van het 
schooljaar. Dit had consequenties voor meerdere groepen, maar dat is nu goed geregeld, 
ook met extra ondersteuning. Yvonne gaat volgende week de ouders hierover informeren. 
6. Jaarrooster 2022-2023 
Dit is nog niet verder aangevuld en wordt volgende keer opnieuw geagendeerd. 
7. Trendanalyse 
Er zijn veranderingen bij Cito en inspectie. Zij gaan anders kijken naar de opbrengsten. 
Kinderboom heeft goede scores.  
In het vorige schooljaar hadden we te maken met schoolsluiting en kregen kinderen 
thuisonderwijs. De achterstanden vielen toen relatief mee. Dit schooljaar was er geen 
schoolsluiting met thuisonderwijs door leerkrachten, maar moesten leerlingen wel thuis 
werken i.v.m. corona. Dit half jaar is er een grote terugval in resultaten. Dit is een landelijk 
probleem. Op Kinderboom zijn de speerpunten begrijpend lezen en rekenen. 
Er is overleg geweest met de kwaliteitsmedewerker van Leerrijk. De grens die KInderboom 
zich ten doel gesteld heeft bij Cito is ondergrens A. Omdat de gemiddelde populatie van de 
school verandert is die ondergrens misschien niet meer reëel. Daar moet nog goed naar 
gekeken worden. 
8. Successpiegel 2022 
Deze is al ingevuld door team en ouders. Voor leerlingen is deze opnieuw opengezet voor 
twee groepen. Dit heeft vertraging opgelopen. Resultaten komen dus later. Volgende keer 
wordt dit opnieuw geagendeerd. 
9. Inbreng OV 
Het OV lid heeft af moeten melden. Er zijn geen punten ingebracht. 
- Notulen OV 24 januari 2022: 
Hierover zijn geen vragen. Het is wel jammer dat we steeds heel laat notulen pas krijgen. 
De volgende OV-vergadering is 16 mei. Joey probeert hierbij aanwezig te zijn. 
13. Formatie 2022-2023 
Voor 15 april moet de groepsbezetting bekend zijn, zodat er tijdig een vacature uitgezet kan 
worden. Alle teamleden hebben een voorkeur op mogen geven en Yvonne heeft met 
teamleden gesproken om een groepsverdeling te kunnen maken. Ieders voorkeur kan 
gehonoreerd worden. De grote lijn is duidelijk. 
De groepsgroottes zijn nog niet helemaal duidelijk. Er zijn nog steeds aanmeldingen van 
nieuwe leerlingen, er zullen waarschijnlijk nog doublures zijn of leerlingen die naar speciaal 
onderwijs gaan. Hoe extra ondersteuning ingezet zal worden moet later nog geregeld 
worden. 
10. Actie- en vergaderkalender 2022-2023 februari  
We lopen de lijst na. 
Urenberekening 2022-2023: De werkuren van leerkrachten worden anders verdeeld over de 
week. Nu de groepsverdeling bekend is, kan Yvonne dit in het nieuwe systeem invoeren, en 
wordt de berekening gemaakt. 
11. Bespreekpuntenlijst februari 2022 
We lopen de lijst na. 
Bekostiging overblijven bij continurooster: 
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Er moet een Mollyaccount aangemaakt worden voor de ouders. De administratief 
medewerkster is ermee bezig. 
12. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Hierna verlaat Yvonne de vergadering. 
 
14. Ingekomen stukken 
Team: 
Notulen studiemiddag 16 februari 2022: - 
Notulen studiemiddag 22 maart 2022: - 
15. MR financieel jaarverslag 2021 
- De Londo vergoeding die in het verslag staat, moet erop blijven staan. Er staat geen bedrag 
ingevuld, maar is een vergoeding die bestemd is voor OV. 
- Alle MR leden hebben recht op reiskostenvergoeding à 19 cent per km. Als je hier gebruik 
van wil maken moet je dit indienen bij de penningmeester. 
16. MR verkiezingen 2022 
Vanuit het team zijn er geen nieuwe aanmeldingen gekomen. Femke stelde zich herkiesbaar 
en is daarmee voor een zittingstermijn van 3 jaar herkozen. 
Vanuit de ouders twee nieuwe aanmeldingen. Morgen worden team en ouders middels een 
brief op de hoogte gesteld. 
Op de website van Kinderboom staat bij MR contact een linkje naar een website waarop een 
folder voor ouders gedownload zou kunnen worden. Dat is niet meer het geval en moet dus 
aangepast worden. 
17. MR faciliteiten 
Diny heeft bij de vakbond informatie ingewonnen over de faciliteiten van MR. Iedereen 
heeft dit toegestuurd gekregen.  
18. BVL/Arbo 
- groep 6 en 7 hebben deelgenomen aan demonstratie remweg 
- 12 mei is het project Streetwise voor de hele school 
- 29 juni is er BHV voor teamleden 
19. Sluiting 
 
Aktielijst 
Agenderen Schoonmaak         Robbert, Diny 
Agenderen Jaarrooster 2022-2023      Robbert, Diny 
Agenderen Successpiegel 2022      Robbert, Diny 
Ouders en team informeren over verkiezingen MR    Diny 
 


