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Notulen MR vergadering 1 juni 2022 
Aanwezig: Femke, Patty, Lynn(OV), Robbert, Monique, Yvonne, Diny. 
Afwezig m.k.g.: Joey  
 
1. Opening 
2. Mededelingen voorzitter 
Patty gaat Kinderboom verlaten. Proficiat met de nieuwe baan. Dit betekent dat er een 
nieuw teamlid nodig is. Tijdens de studiemiddag is al aan het team gevraagd of er 
gegadigden zijn. Eén personeelslid heeft gezegd geïnteresseerd te zijn. 
3. Notulen MR vergadering 13 april 2022 
- Op de aktielijst ontbraken twee punten: 
Stukje nieuwe leden voor de nieuwsbrief. Adri heeft al iets aangeleverd, Anne nog niet. 
Yvonne wil dit uiterlijk 20 juni hebben zodat het in de nieuwsbrief eind juni geplaatst kan 
worden. 
- De website van de MR moet aangepast worden. Een linkje naar een andere website werkt 
niet meer. In het begin van het nieuwe schooljaar moet de website sowieso aangepast 
worden met info van de nieuwe leden. Femke gaat dit oppakken. 
4.Mededelingen Yvonne 
Huisvesting 
Het proces verloopt trager dan gewild. Het aantal leerlingen loopt op, dus de urgentie wordt 
groter. A.s. Vrijdag heeft Yvonne overleg met OCS. Hopelijk wordt dan duidelijk welk plan 
naar de gemeente gaat. Duidelijkheid voor het volgende schooljaar is gewenst. Yvonne blijft 
aan de bel trekken. Bij de gemeente is wel urgentie besef, maar er wordt (nog) niet naar 
gehandeld. Er zijn drie varianten voor bouw. Gemeente zal keuzes moeten maken. 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Er worden op dit moment veel leerlingen aangemeld. Vooral kleuters, maar ook voor andere 
klassen. We starten in 2022-2023 met meer dan 200 lln. 
Bekostiging  
Er komt verandering in Lumpsumgelden. Tot nu toe was er voor jongere kinderen een 
hogere vergoeding dan voor ouderen. Nu wordt dit voor alle kinderen gelijkgetrokken. Voor 
Kinderboom betekent dit dat er in 4 jaar tijd behoorlijk wat geld ingeleverd moet worden. 
Sommige scholen krijgen juist meer. Daarom wordt op stichtingsniveau bekeken hoe dit 
verschil opgevangen kan worden ter overbrugging.  
Eindtoets 
Groep 8 heeft bij taal, lezen en begrijpend lezen goed gescoord. Er is een mooie inhaalslag 
gemaakt na corona. Rekenen was minder. We zitten op het landelijk gemiddelde, maar 
minder kinderen dan we gewend zijn haalden 1S niveau. 
5. Jaarrooster 2022-2023 
Studie dagen etc. moeten nog ingevuld worden. Komend schooljaar is het niet wenselijk om 
op 6 december een vrije dag in te plannen. Voor de volgende vergadering wordt dit punt 
opnieuw geagendeerd. Aan Yvonne het verzoek om het jaarrooster vooraf te aan te leveren, 
zodat het met de vergaderstukken meegestuurd kan worden. 
6. 1e opzet schoolgids & jaarkalender 2022-2023 
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Yvonne heeft deze voor 90% klaar in “Vensters”. Zij verwacht het concept volgende week 
naar MR te kunnen versturen. 
7. Schoonmaak 
Dit is nog steeds niet op orde, er is geen enkele verbetering. CSU heeft zelf een keuring 
gedaan, donderdag 2 juni is er een controle door externen. Daarna wordt bekeken hoe we 
verder gaan. Volgende keer opnieuw agenderen. 
8. Inbreng OV 
- Lynn stopt als secretaris van OV. Deze taak zal overgenomen worden door een duo. 
- De OV-vergaderingen zijn tijdens corona digitaal gehouden. Sommige leden sluiten nu nog 
steeds digitaal aan, terwijl vergadering live zouden moeten zijn. 
- Het feit dat de OV uit zoveel leden bestaat is niet gunstig voor de onderlinge 
samenwerking. Plannen van bijeenkomsten is bv. lastig. Voor het volgende schooljaar zal bij 
de verdeling van de werkgroepen hier rekening mee gehouden worden. Het idee is om 
enkele vaste werkgroep leden te benoemen. Andere OV leden zouden dan opgeroepen 
kunnen worden om bij te springen als dat nodig mocht zijn. 
- Wanneer worden ouders geïnformeerd over de schoolreis? De brieven voor de ouders 
komen binnenkort. 
- Het gevoel dat de OV-notulen laat bij MR zouden komen, komt waarschijnlijk door het feit 
dat onze vergaderingen niet synchroon lopen. 
- Stukken van OV voor website worden door Yvonne aangepast. 
9. Actie- en vergaderkalender 2021-2022 april 
We lopen de lijst na. 
10. Bespreekpuntenlijst april 2022 
Schoonmaak wordt een apart item in de lijst. 
11. Rondvraag 
Yvonne: 
- Er is info over zomercarnaval, deze zal ook via de mail verspreid worden. 
- Er wordt weer een gratis zomerkamp georganiseerd voor kinderen van minder 
draagkrachtige gezinnen. Wie moet er een flyer krijgen? Vorig jaar hebben er mensen 
gebruik van gemaakt voor wie het eigenlijk niet bedoeld is. Dit is niet aan ons om te bepalen 
wie hiervoor uitgenodigd zou moeten worden. Yvonne gaat de flyer via de mail verspreiden 
en duidelijk aangeven voor wie dit bedoeld is. Het is wenselijk dit ook met Baanbrekers te 
bespreken. 
 
Hierna verlaat OV lid de vergadering. 
 
12. Successpiegel 2022 
Het is het laatste jaar dat hiermee gewerkt wordt. Volgend jaar zal met WerkenMetKwaliteit 
gewerkt worden. 
De resultaten van Successpiegel zijn in drie groepen verdeeld: 
Kinderen: 
Zij zijn over het algemeen tevreden. Enkele kinderen geven aan last te hebben van sommige 
kinderen. Ze voelen zich gehoord, gezien en vinden dat ze mee mogen denken. 
Personeel: 
Goede scores. Geen enkel punt onder de norm. 
Ouders: 
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Er was een heel hoge respons bij de ouders. De scores waren hoger dan de vorige keer, 
behalve bij: de leerkracht geeft goed les, was het iets minder. Onze inschatting is dat corona 
hier mee te maken heeft. Enkele ouders hadden graag meer digitale lessen gezien. 
Yvonne zal de resultaten scannen en naar MR mailen. Iedereen kan ze bekijken en op de 
volgende vergadering eventuele vragen erover stellen. 
13. Formatie 2022-2023 
De vacature in groep 1-2 is ingevuld. Voor groep 5 is dat nog niet gelukt. Er zijn al 
gesprekken gevoerd en er zullen er binnenkort nog volgen. 
Ook voor de plusklas is nog niemand gevonden, maar er zullen wel gesprekken gevoerd 
worden. 
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar is vorige keer besproken. Hier is niets in 
veranderd. 
Voor dit schooljaar is er voor groep 1-2 een extra ondersteuner benoemd. Op het eind van 
het schooljaar wordt bekeken of zij eventueel als onderwijsassistent ook in het nieuwe 
schooljaar aan de slag kan. 
Van de duurzame inzetbaarheid van Yvonne is dit schooljaar weinig opgenomen. Voor het 
volgende schooljaar kan Femke uren hiervoor ingezet worden. Dit sluit heel goed aan bij 
haar studie. P&O is ermee akkoord. Kan MR er ook mee akkoord gaan? Iedereen is het er 
mee eens. 
Het formatieplan als geheel kan nog niet gemaakt worden, omdat alle taken nog niet over 
de collega's verdeeld zijn. Ook het werkverdelingsplan moet nog gemaakt worden. 
Op de volgende MR vergadering zal het formatieplan gepresenteerd worden. 
14. Taakbeleid 2022-2023 
Burgerschap moet toegevoegd worden. Vanuit Leerrijk wordt hier beleid op gemaakt. We 
wachten dit af. 
 
Hoe loopt het nu met het bestuur? 
De directeuren hebben met de Raad van Toezicht gesproken. Daar is kritiek geleverd waar 
gehoor aan is gegeven.  Nu is er inbreng van iedereen, ook GMR. De interim is er alleen dit 
kalenderjaar, intussen wordt een plan voor werving gemaakt. Er zijn extra mensen 
aangetrokken voor P&O, Facilitair & Financiën en Kwaliteitszorg. Er zijn nu overal interims. 
 
Hierna verlaat Yvonne de vergadering. 
 
15. Ingekomen stukken 
Team: 
- Notulen studiemiddag 21 april 2022: - 
GMR: 
- notulen GMR-vergadering 1 februari 2022: - 
- notulen GMR-vergadering 21 februari 2022: - 
- notulen GMR-vergadering 30 maart 2022: - 
16. Concept activiteitenplan MR 2022-2023 
Diny heeft de eerste aanpassingen gedaan, maar personeelsleden moeten dit samen nog 
bespreken. We spreken af dit te doen met het nieuwe personeelslid erbij, bij voorkeur 
aansluitend op de teambijeenkomst van 25 juli. Het nieuwe personeelslid zal uitgenodigd 
worden voor de MR vergadering van 6 juli. 
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Het is zinvol om, nu er zoveel nieuwe leden zijn, in het volgende schooljaar met MR leden 
een cursus te gaan doen. Op 6 juli als ook de nieuwe leden erbij zijn, kunnen we dit 
bespreken. 
Het MR reglement zou dit jaar ook aangepast moeten worden. Diny vraagt na bij Leerrijk. 
17. BVL/Arbo 
- Het verkeersexamen in groep 7 is geweest. Iedereen is geslaagd. 
- Streetwise is geweest. 
18. Sluiting 
 
 
Aktielijst 
Aan Anne vragen voor 20 juni een stukje voor de nieuwsbrief te maken  Diny 
Stukjes nieuwe MR leden opnemen in Nieuwsbrief juni    Yvonne 
Website MR aanpassen        Femke 
Agenderen Jaarrooster 2022-2023      Robbert en Diny 
Jaarrooster voor volgende vergadering naar MR sturen    Yvonne 
Opzet schoolgids 2022-2023 naar MR sturen     Yvonne 
Agenderen Schoonmaak       Robbert en Diny 
Resultaten Successpiegel scannen en naar MR sturen    Yvonne 
Formatieplan 2022-2023 presenteren      Yvonne 
Activiteitenplan bespreken op 25 juli       Pmr 
Nieuw teamlid uitnodigen voor MR vergadering 6 juli    Diny 
Bij Leerrijk navragen nieuw MR reglement      Diny 
 
 
 


