
Agenda Vergadering MR 18-01-2023, 19.45 uur op school 

Aanwezig: Jonneke, Mirna, Edith, Cindy, Manon 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda vastgesteld 

3. Mededelingen/Stand van zaken - 

4. Verslag vergadering 15-11-2022 (Bijlage 1).  goedgekeurd 

 

5. Actielijst 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

    

    

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

    

Jonneke Omgang met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen GMR vergadering 12-10-2022 (bijlage 2) MR vindt dat de GMR kritisch en goed 

kijkt naar de agendapunten.  

- Notulen GMR vergadering 15-11-2022 (bijlage 3) 

- Mail vakantierooster 2023-2024 (bijlage 4) Goede vrijdag is officieel een schooldag, maar 

wij zetten hem vaak in als vrije dag. VO gebruikt hem in de regio als schooldag. Manon 

oppert nog om de officiële week meivakantie gesteld door de Rijksoverheid als 

vakantieweek te plannen en de week daarna waarin hemelvaart + de daarna vrije vrijdag 

valt (misschien gunstig qua rust/structuur en uren?). Cindy koppelt bovenstaande terug 

naar MT en geeft dit weer terug naar MR. 

 

7. Verslag contact- en vertrouwenspersoon klachtenregeling Er zijn geen klachten/incidenten 

gemeld bij de vertrouwenspersoon. 

8. Concept schoolplan/Voorbereidingen schoolplan Eerste conceptversie gezien, punten van de 

zelfevaluatie staan genoemd, moet nog geclusterd en onder basiskwaliteit weggezet worden 

alsook prioritering en verdere invulling van de doelen nav input team. Missie/visie wordt 

genuanceerd nav hoe de school er op dit moment voor staat en naar toe wil. 

SOP: Hierin is beschreven hoe de school werkt aan de basiskwaliteit. Aandacht is er voor 

resultaten. Het rekenverbetertraject is ingezet, team heeft heel hard gewerkt en zijn ook 

ontzetten benieuwd wat de tussenopbrengsten laten zien. Kwaliteitsmedewerkers zijn vorige 

week op school geweest en gaven terug dat er goed gedifferentieerd wordt, vooral naar 

beneden toe. Er liggen nog kansen om naar boven toe te differentiëren. Vanuit de 

terugkoppeling uit DUO blijkt dat de kinderen die naar het VO gaan 100% op hetzelfde 

niveau zitten als het definitieve advies en 100% een ononderbroken schoolontwikkeling laat 

zien.  

9. Inventarisatie Arbo zaken en ziekteverzuimbeleid Arbobeleidsplan wordt binnen MT herzien. 

Ziekteverzuim: in de preventie en in de processen doet SOOLvA het goed. In het houden van  

verzuimgesprekken valt nog winst te behalen. Hier wordt scholing MT op ingezet. MT is 



overgestapt op een ander systeem voor oa verzuimcijfers, waardoor de cijfers inzichtelijker 

zijn.  

 

10. Concept begroting & formatieoverzicht 2023-2024 GMR heeft de begroting goedgekeurd. De 

bekostiging nieuwkomers was nog niet meegenomen in de begroting en hier komt nog een 

plus op. Mensen met een tijdelijk contract kunnen worden aangehouden. Voor de Verschoor 

betekent het dat al het personeel muv de OA behouden kan worden. De school heeft nog 

een tekort wat vrijwel volledig wegvalt met het toekomen van bovengenoemde gelden. 

Sinds de bouw van de Esdoorn zijn er geen facturen vanuit de gemeente geweest voor 

onderhouds-en energiekosten (staat in beheerplan). Van ’19, ’20, ’21 is dit niet doorbelast. 

Dit is door gebruikers Esdoorn tijdens ieder overleg aangegeven aan de gemeente. In maart 

’22 kwamen er wel facturen. Deze bleken niet kloppend te zijn. Afgesproken dat specificaties 

opnieuw zouden worden opgesteld, gefactureerd worden en uitgelegd worden aan het 

bestuur. Dit is tot op heden niet met het bestuur opgenomen. In dec’22 zijn er nieuwe 

facturen gestuurd, deze zijn zonder specificaties. Cindy heeft hier vragen over gesteld en zijn 

doorgezet naar betreffende ambtenaar. De facturen zijn weggezet als schuld op de begroting 

(omdat deze nog niet betaald zijn). Tot op heden is er nog geen reactie. De beheercommissie 

(penvoerder) van de Esdoorn pakt dit op en heeft een ultimatum gesteld om de ambtenaar 

de vragen te laten beantwoorden, anders wordt er naar de raad gestapt en worden er 

openbaar vragen worden gesteld.  

 

11. Functioneren directeur Een zichtbare, betrokken, kritische directeur die stabiel en duidelijk is 

en er staat voor alle betrokkenen. Unanieme tevredenheid van de MR.  

12. WVTTK 

13. Rondvraag 

 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Manon Enquete functioneren MR Voor volgende MR 
vergadering 
uitzetten 

 

    
    
    

    
    
    

 

Agendapunten volgende vergadering: 

- Functioneren MR 

- Begroting 2023-2024 

- Schoolplan? 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2022 



o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Manon Sept 2022  A/H: sept 2025 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Mirna sept 2021 A/H: sept 2024 

p Jonneke sept 2022 A/H: sept 2025 

 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 

Eind schooljaar 2024: aftredend en herkiesbaar: Mirna 

Eind schooljaar 2025: aftredend en herkiesbaar: Manon, Jonneke 

 



 


