
Notulen Vergadering MR 18-01-2022, 19.45 uur via Teams 

 

1. Welkom 

Jonneke heet iedereen welkom, Cindy sluit later aan. 

 

2. Vaststellen agenda. 

Er zijn geen punten toegevoegd. 

 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Kerst: Fijn dat kinderen toch kerst hebben kunnen vieren op een veilige manier en het 

jaar hebben kunnen afsluiten. Gaf ook rust binnen het team dat de week afgesloten kon 

worden. 

- Coronabeleid: Huidige beleid gaat goed, fijn dat er goed gekeken wordt dat er toch zaken 

doorgang vinden zoals bijvoorbeeld bureau Halt (wel binnen regels). Zo wordt er ook 

gekeken naar de mogelijkheden voor een cultureel uitje etc. Hierin is school afhankelijk 

van de maatregelen vanuit het kabinet. 

- Brandoefening: Niet doorgegaan, wordt verplaatst naar het voorjaar. 

 

4. Verslag vergadering 07-12-2021 (Bijlage 1). Worden samen met de notulen van de vorige 

keer nog gepubliceerd op website. 

 

5. Actielijst 07-12-2021 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Jonneke 

 

 

Bij Cindy navragen punt 9, 10 en 11.  Voor de 
volgende 
vergadering. 

PMR moet 
eventueel nog 
handtekening 
zetten op 
werkverdelingsbel
eid, onbekend of 
dit door vorige 
PMR al gedaan is. 
Nogmaals bij Cindy 
navragen.  

Gedaan, 
handtekening volgt 
nog 

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

Mirna Site bijwerken: pasfoto’s en taken op de website 
zetten. BVL op de site zetten. 

Doorlopend Wordt binnen 
team overlegd 
(alle taken of 
hoofdtaken) 

 

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

 



andere 
stemmingen. 

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

Team/Sint-
commissie 

Voldoende aandacht van Sint binnen de school Volgend 
schooljaar. 

 

Jonneke GVO-hoe hier invulling aangeven (zie punt 10) Dit 
schooljaar 

Wordt opgepakt in 
team, Mirna is 
kartrekker 

Jonneke Omgaan met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

December Standpunt van 
team op 
bordsessie; Manon 
zoekt stuk van 
onderwijsraad  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Agenda GMR 12-1-2022 (Bijlage 2) 

- Evaluatie jaarplan (Bijlage 3) 

 

7. Evaluatie Jaarplan (Bijlage 3)  

Cindy heeft evaluatie toegelicht. Samenvatting van alle GD. 

 

Nog geen opbrengsten van LeerKracht en GWGB, die volgen later dit jaar (maart / april). Dit 

is mede afhankelijk van toets resultaten. 

Eén studiedag is anders ingericht wegens online bijeenkomst i.p.v. fysiek. Wel goed ingevuld. 

Lesbezoeken vanuit GWGB uitgesteld, zijn opnieuw gepland (maart).  

 

Binnen programma Leerkracht mooie stappen gezet met het team met zichtbare resultaten. 

De aanloop in het programma heeft veel tijd en energie gekost.  Cindy en team heel tevreden 

over dit programma en andere scholen zouden hier veel van kunnen leren. Er gaat gekeken 

worden naar mogelijkheden hoe dit boven schools in te zetten. 

 

Eigenaarschap leerlingen; nog geen opbrengsten, heeft te maken met doelbegrip 

ontwikkelen  wat gaat plaatsvinden in de tweede periode met de leerlingen volgens 

programma EDI met nieuwe leerling arena (3 feb). 

GWGB; betrokkenheid leerlingen vergoten, les vormen worden al wel gewaardeerd door 

leerlingen. Vorige leerling arena wordt 27 jan geëvalueerd.  

Roosters zijn een periode op elkaar afgestemd geweest zodat elk leerjaar bij elkaar konden 

aansluiten, is niet geheel van toepassing en daardoor losgelaten tussen de verschillende 

bouwen. Binnen de bouwen vindt dit wel plaats. Er zijn individuele uitzonderingen waarvoor 

maatwerk wordt geboden. 

Kanjertraining; coördinator wordt volgende week geschoold, directie in mei.  

 

Briljant voor meer en hoogbegaafden; paar keer uitgevallen door verzuim. Bezig met tweede 

project, opbrengsten worden nog gemeten. Betrokkenheid is zeer groot van leerlingen en 

leerkracht. 

 



Opbrengsten extra inzet leerkracht (maandag) en inzet onderwijsassistent gp 7 / 8 moet nog 

gemeten worden. Er wordt al wel veel meer aandacht besteed aan extra instructie daar waar 

dit nodig is.   

Leerkracht samenstellingen alle bouwen  zijn goed, is terug te zien in goede samenwerking 

en te proeven in de sfeer in de klassen. Vergt veel afstemming onderling, maar dit lukt goed 

tot nu toe. 

 

Tegenspraak door school wordt gedaan door niet alleen doen omdat jezelf denkt dat het zo 

moet, maar ook anderen bevragen, waaronder de leerlingen, MR betrekken, 

kwaliteitsgesprekken worden ook aan bestuur gerapporteerd. Aandachtspunt vanuit daar o 

meer op rekenen; groep 3 heeft een andere methode die beter aansluit op de middenbouw 

en ook programma’s heeft voor 1 en 2 waardoor niveau bij instroom gp 4 mogelijk hoger 

gaat zijn. 

 

8. Functioneren directeur (besloten) 

Functioneren besproken; zowel ouder- als personeelsgeleding geven aan vertrouwen te 

hebben in Cindy als directrice. 

 

9. Inventarisatie arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid 

Geen hoog ziekteverzuim ondanks Covid, wel hoger dan “normale” jaren, vergeleken met 

andere scholen geen hoge uitkomst. Geen langdurig verzuim binnen team.  

 

10. Concept schoolplan (4-jaarlijks) – Huidige schoolplan loopt nog tot 2023, volgend jaar op 

agenda 

 

11. WVTTK 

Cindy deelt vakantie rooster  2022 / 2023, meivakantie valt tweede week met koningsdag en 

Bevrijdingsdag, kerst opnieuw laat i.v.m. kerst in weekend. Overig geen bijzonderheden. 

Schoolfotograaf: onder ouders opmerkingen  / onvrede over schoolfoto’s, vanuit MR school 

adviseren om te kijken naar een andere schoolfotograaf; beleggen bij teamlid die dit als 

jaartaak heeft. 

 

12. Rondvraag 

Manon; Communicatie; er is een stagiaire in gp 7 en 8; maar hier is geen communicatie over 

geweest richting ouders. Aandachtspunt info delen op social schools. 

 

 

 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

- Functioneren MR 

 



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 


