
Agenda Vergadering MR 06-10-2022, 19.45 uur via teams 

Aanwezig: Jonneke, Mirna, Edith, Manon, Cindy, Petra 

1. Welkom Petra sluit aan vanuit de OV. Cindy sluit later aan. 

2. Vaststellen agenda 

Cindy heeft conceptplan COVID. Notulen GMR zijn toegestuurd.  

3. Mededelingen/Stand van zaken 

Komt terug bij rondvraag. 

4. Verslag vergadering 30-08-2022 (Bijlage 1).  

Vastgesteld. 

 

5. Actielijst 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

Edith & Mirna Jaarverslag MR Begin 
schooljaar 
2022-2023 

Gedaan 

Mirna Stemming KBW voor volgend jaar.  Wordt 
meegenome
n richting 
Cindy. 

Besproken in het 
team. Wordt 
gekeken of er iets 
breder gekeken 
kan worden 
(categorieën bijv) 

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

Team/Sintco
mmissie 

Voldoende aandacht van Sint binnen de school Schooljaar 
2022-2023 

Meegenomen in 
gesprekken met 
Morgenster, ligt 
een plan voor. 

Jonneke Omgang met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Jaarplan 2022-2023 (Bijlage 2) 

- Notulen OV vergadering 31 augustus (Bijlage 3) 

 

Geen vragen 

7. Overleg met OV  

Binnen de OV loopt het goed: er is een goede en enthousiaste ploeg actief. 

-KBW= gestart/versierd.  

-Sint=nieuwe versiering is aangeschaft, cadeautjes zijn besteld. Verschoorschool heeft zelf de 

cadeautjes geregeld (los van de Morgenster). Communicatie met de Morgenster verloopt 

goed, Verschoorschool wordt gehoord in overleg met de Morgenster. 

-Schoolfotograaf=Geregeld via mijn nieuwe schoolfoto. Staat vast en is geregeld. 

-Ouderbijdrage is dit schooljaar door de helft van de ouders/verzorgers betaald, hier zijn we 

blij mee. In januari en april komen herinneringsbrieven. Het bedrag is voor nu vastgesteld op 

25,- zo lang dit mogelijk blijft. SOOLvA denkt zelf ook na over de vorm van de vrijwillige 

ouderbijdrage. 



-Suikerfeest= OV heeft hier nog geen standpunt over ingenomen. Advies vanuit MR: met het 

team kortsluiten hoe de school hierin staat, vraag Islamitische ouders wat zij kunnen / willen 

betekenen. 

 

8. Jaarplan 2022-2023 

Jaarplan is aangepast nav kwaliteitsgesprek en feedback MR. Geen verdere 

vragen/opmerkingen. 

9. Definitieve vaststelling taakbeleid/normjaartaak 

Vastgesteld 

10. Concept begroting & formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober bespreken 

1 okt  21:  67 leerlingen 1 okt 22 :76 leerlingen (=groei) 

1 feb 22 69 leerlingen (waarschijnlijk bekostiging op 69 leerlingen). Omdat de school meer 

leerlingen telt, wordt hopelijk vanuit het bestuur toestemming gegeven met huidige formatie 

gebaseerd op 4 groepen. In november (22-11) is het begrotingsgesprek. Tijdens de 

vergadering op 17-1 zal Cindy dit toelichten voor zover dit mogelijk is. Wanneer de begroting 

definitief is, kan dit geagendeerd worden op 21-3. 

11. Draaiboek COVID 

Alle scholen moeten een COVID draaiboek hebben. Mocht COVID weer oplaaien, dan geeft 

de overheid aan welk scenario er ingegaan wordt. Er zijn 4 scenario’s mogelijk en in dit plan 

wordt benoemd wat deze scenario’s inhouden. Het doel van de overheid is om het onderwijs 

zoveel mogelijk doorgang te laten krijgen.  

De scenario’s worden door de overheid aangegeven/ingevuld. De school geeft hier zijn eigen 

invulling aan/maakt zijn eigen beleid. Het beleid is algemeen beschreven, zodat het team 

hier ook eigen invulling aan kan geven en de school zichzelf ook niet vastlegt, zodat er ruimte 

blijft om zo passend mogelijk te reageren. Wanneer er sprake is van scenario 3 en 4 wordt 

ook de MR hierin meegenomen. 

MR stemt unaniem in met het draaiboek. 

 

12. WVTTK 

-Studiedag SOOLvA was een mooie mix tussen diepgang en betrokkenheid bij het strategisch 

beleidsplan van de stichting en ontspanning tijdens de golfclinic. 

- Mirna: is het mogelijk om intervisie plaats te laten vinden tussen de verschillende SOOLvA-

scholen? Cindy geeft aan dat dit met MT al overlegd wordt en hier beleid op geschreven gaat 

worden. 

13. Rondvraag 

Mirna: Kunnen wij een standpunt innemen mbt oudergesprekken met gescheiden ouders 

(het voeren van dubbele oudergesprekken)? Cindy: de intentie is om met beide ouders 

tegelijk een gesprek te voeren. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan hebben ouders recht op 

ieder een eigen gesprek met de leerkracht. 

Edith: De kinderen kwamen thuis met het verhaal dat zij een Kanjertoets hebben gedaan. 

Wat is dit? Mirna: de leerlingen (va groep 5) hebben vanuit KanVas (leerlingvolgstysteem 

Kanjertraining) diverse vragenlijsten ingevuld: sociogram, sociale veiligheid, leerlinglijst. En 

leerkrachten vullen de docentenlijst in. Deze worden met elkaar vergeleken. Mochten er 

signalen zijn, dan worden er interventies aan gehangen. Het team volgt hierbij het 

stappenplan van de Kanjertraining. Zijn er opvallende punten, dan kan dit ook meegenomen 

worden tijdens de LLO-gesprekken. Traject groepsdynamiek gr7/8 is ook ingezet en er wordt 

een verbetering ervaren.  



Wie Wat  Wanneer Uitslag  

    

    
    
    

    
    
    

 

 

 

 

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 



Agendapunten volgende vergadering: 

- Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

Bij de startvergadering van het schooljaar 2022/2023 wordt dit ook besproken.  

- Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

Kleine aanpassingen doorgegeven. Voor de volgende keer aan de agenda toevoegen.  

 


