
Agenda Vergadering MR 19-04-2022, 19.45 uur op school 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Project:  

Afgesloten. Veel ouders zijn komen kijken, het was een groot succes. Edith vraagt zich af 

of het project in de krant heeft gestaan. We gaan kijken of dit nog kan. Het project vroeg 

wel veel van het team, vooral qua planning.  

- 4-5 mei:  

Jonneke is bezig met de organisatie hiervan. De leerlingen van groep 7/8 gaan een bloem 

neerleggen. In het bericht op Social Schools wordt dit verder toegelicht.  

- GVO: 

Er zijn ideeën, deze zijn nog in ontwikkeling.   

 

4. Verslag vergadering 17-03-2022 (Bijlage 1).  

 

5. Actielijst 18-01-2021 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

    

Mirna Stemming KBW voor volgend jaar.  Volgend jaar 
Dit jaar met 
andere 
stemmingen. 

 

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

Team/Sintco
mmissie 

Voldoende aandacht van Sint binnen de school Volgend 
schooljaar. 

 

Jonneke Omgaan met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen OV vergadering 08-03-2022 (Bijlage 2) 

- Concept Urenverantwoording 2022-2023 (Bijlage 3) 

- Rapporten sociale veiligheid (Bijlagen 4, 5 & 6) 

7. Overleg OV (OV – Petra) 

Petra is aangesloten bij de vergadering. Zij is de nieuwe voorzitter.  

De OV is op dit moment vooral bezig met het cultureel uitje. Eerst was er sprake van het 

Rijksmuseum maar dat is vol. Ze zijn ook bezig met de Koningsspelen.  

Er zijn twee nieuwe leden. Vivian (moeder Maykel OB) en Naomi (moeder van Evi OB). Beide 

zijn enthousiast.  

Voor volgend jaar zijn ze bezig met het schoolreisje.  

De OV komt 24 mei weer samen.  

De ouderbijdrage blijft volgend jaar hetzelfde. OV gaat aangeven dat de (vrijwillige) 

ouderbijdrage vrijwillig is en niet verplicht. Kinderen worden niet buitengesloten.  



Petra vindt het belangrijk dat de ouders op de hoogte worden gebracht van wat er met de 

bijdrage wordt gedaan.  

8. Urenverantwoording (directeur) (Vraag Peggy) 

Er wordt landelijk vastgesteld welke vakantie voor ons van toepassing is. Alleen de 

meivakantie is flexibel maar daarin gaan wij mee met het Altena College, net als alle andere 

scholen.  

De marge qua totaal uren wordt steeds een beetje kleiner. We kiezen er nu voor om de 

studiedagen te laten staan omdat we in een nieuw project zitten van LeerKRACHT en Goed 

worden goed blijven + en we de studiedagen daarvoor nodig hebben. In het jaar van 

2023/2024 kijken we of we een studiedag kunnen schrappen om de marge wat groter te 

maken.  

9. Formatie 2022-2023 & Werkverdelingsplan (directeur)  

We gaan volgend jaar weer naar 4 groepen. Op de teldatum hebben we daar het 

leerlingaantal nog niet voor. We weten wel dat we voldoende leerlingen hiervoor hebben. 

Groep 1-2, groep 2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8. Voor komend schooljaar hebben we 9 

inschrijvingen, het tweede deel van het schooljaar begint nu te lopen qua inschrijvingen. 

Cindy is ook bezig met Trema hiervoor.  

Tessa gaat groep 1-2 draaien, hier is een vacature naast van 2 dagen. Cindy is hiervoor al in 

gesprek met een kandidaat.  

Reinilde en Rianne gaan groep 2-3 draaien. 

Jonna en Mirna draaien groep 4-5-6. 

Peggy en Jonneke draaien groep 7-8.  

10. Sociale veiligheid Verschoorschool (directeur) 

Sociale vragenlijst ouders:  

De vragenlijst is voor 2/3 ingevuld door ouders uit de bovenbouw. Voor 1/3 door ouders uit 

de onderbouw. Ouders zijn overwegend positief. De enige punten van aandacht zijn: 

‘De juf/meester treedt op als andere kinderen aan de spullen van mijn kind zitten.’ 

‘Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten.’ 

In de bovenbouw wordt ook door een externe meegekeken om de groepsdynamiek te 

verbeteren.  

Sociale vragenlijst leerlingen: 

Waar zorgelijke signalen uitkomen zijn en worden interventies op gepleegd volgens het 

veiligheidsprotocol.  

Sociale veiligheid team: 

Team is positief. Team geeft aan professioneel samen te werken. Punt van aandacht is: 

‘Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een verminderd gevoel van 

welbevinden.’ Het is interessant voor het team om te onderzoeken of er een relatie is tot het 

punt uit de sociale veiligheid vragenlijst van de ouders.  

11. Informatie Schoolbudget (directeur) 

We hebben meer personele lasten dan baten. Dit heeft te maken met de groei van de school 

en de teldatum 2021.  

Komend jaar worden er wat investeringen in ICT en in meubilair gedaan. De begroting is 

vastgesteld en definitief.  

12. Aftreden/herverkiezing MR leden 

Er zijn geen reacties hierop gekomen. De MR blijft zoals hij is.  

13. WVTTK 

Cindy geeft aan dat de bestuurder (Petra) weer aan het re-integreren is.  



Edith heeft ouders gesproken over het functioneren van de MR. Hieruit kwam dat ze wisten 

wie ze moesten benaderen en dat we genoeg zichtbaar zijn.  

14. Rondvraag 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

    

    
    
    

    
    
    

 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

1. Nascholing 2022-2023 

2. Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

3. Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

4. Vaststellen schoolplan (4-jaarlijks, nu aan de orde?) 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2021 

o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Manon Sept 2019  A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Mirna sept 2021 A/H: sept 2024 

p Jonneke sept 2019 A/H: sept 2022 

 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Manon, Jonneke 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 

Eind schooljaar 2024: aftredend en herkiesbaar: Mirna 


