
 

 
Notulen MR-vergadering dinsdag 30 maart 
 
Aanwezig: Eelkje Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver, Mike Oudejans, Rosemary 
Kracht, Suzanne Slort en Frans vd Gevel 
 
 
Notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld 
 
  
Mededelingen directie Frans 

 
Formatie schooljaar 2021-2022  
Formatie bovenop de klassen is in kaart gebracht door het MT. Conclusie op basis van het 
leerlingaantal + formatie bovenop de klassen is dat er ruimte zal zijn om met 11 groepen te gaan 
werken. Dit betekent dat er ongeveer 1,0 fte minder ingezet wordt dan afgelopen schooljaar.  
 
Groepsverdeling exclusief bezetting 
Er wordt gewerkt met 11 groepen, de puzzel is ingewikkeld. Meedenken is gewenst. 
 
Aanstelling projectleider 
Er zijn drie kandidaten uitgenodigd die zichzelf hebben voorgesteld. Er is door het projectteam 
gestemd en er is een kandidaat uitgekozen. Dit wordt snel definitief gemaakt en dan kunnen ook de 
overige partijen kennismaken met de nieuwe  
 
Directie PJS en Phoenix 
Frans is tot de zomer aangesteld als interim bij de Phoenix. In juni zal een evaluatie plaatsvinden en 
wordt er waarschijnlijk meer bekend over het vervolg. Als de kogel door de kerk is, komt het punt ook 
weer op de agenda. Mede ook om tot een goede verdeling van de inzet van Frans tussen de PJS en 
de Phoenix te komen.  
 
Jaarverslag Allente 
Is op dit moment nog niet bekend.  
 
Draagvlak realisatie IKC bij leerkrachten/ouders? 
De OMR vraagt zich af of Frans een beeld heeft van wat er bij ouders leeft mbt de fusie. Frans geeft 
aan er niet veel over te horen. Suzanne geeft aan dat zij het idee heeft dat ouders ervan overtuigd zijn 
dat er twee scholen in het IKC komen en dat zij totaal niet verwachten dat er een school komt met een 
gezamenlijke onderwijsvisie. Het is belangrijk De OMR raadt Frans aan om te onderzoeken waar de 
vraag is betreft het onderwijs en nu klinkt het aanbod gestuurd. Het gaat niet alleen om informeren, 
maar name om draagvlak te creëren. Frans vraagt de MR om terughoudend te zijn mbt het informeren 
van de ouders, zodat hij met de projectleider de kans krijgt om draagvlak te creëren.  
 
GMR 
Joost Kranenburg (ouder) heeft aangegeven Marielle in de GMR te willen vervangen. Frans geeft aan 
dat hij zorgen heeft omtrent het ontbreken van de dubbelrol MR-GMR. De MR-leden realiseren dit, 
maar zijn bereid Joost goed te informeren, daarbij heeft Joost zelf ervaring als MR-voorzitter bij een 
basisschool. We vermelden in het weekbericht dat er een kandidaat is die zich gemeld heeft voor de 
GMR, andere ouders die belangstelling hebben kunnen zich voor een bepaalde datum melden.  
 
Balans en begroting MR 
Er is nog ongeveer 800 euro over. Vooralsnog zijn er nog geen plannen met dit budget.   
 
Advies op het plan van eisen 
Ondanks dat Frans heeft aangegeven dat het PvE slechts een document is wat op alle vlakken nog 
aangepast kan worden, heeft de MR gebruik gemaakt van het adviesrecht en gezamenlijk het advies 
opgesteld. Dit wordt op woensdag 31 maart verstuurd.  
 



 

 
 

 

Type overleg Datum Type overleg  Datum Secretaris Notulist 

GMR  MR 15-09-2020 Simone Yvonne 

GMR  MR 10-11-2020 Simone  Eelkje 

GMR  MR 19-01-2021 Eelkje Rosemary 

GMR 08-04-2021 MR 16-03-2021 Eelkje Suzanne 

GMR 11-05-2021 MR 11-05-2021 Yvonne Simone 

GMR 17-06-2021 MR 22-06-2021 Yvonne Rosemary 

 
 
 
 

Actiepunten: 

Wat? Wie? 
Wanneer? 

Wanneer: Status:  

Notulen op de site plaatsen. Frans Doorlopend  

Opbrengsten CITO  
 

Frans  Voor 16 mrt Eind april uitslagen m-
toetsen 

E-mail met vragen versturen naar Allente  
 

Mike  03-02-2021 Gedaan 

Ophalen input bij leerkrachten  
 

Yvonne*  10-02-2021 Yvonne heeft een 
document met input 
van de leerkrachten 

Ophalen input bij ouders  
 

Rosemary*  n.t.b.  

Vragen naar aanleiding proces op PvE naar 
Allente versturen  

Mike  12-02-2021 Afgerond 

Contact onderhouden met 
ouderafvaardiging in GMR door Mariëlle 
Info op halen betreffende het strategisch 
koersplan. Welke punten die daar in staat 
kunnen betrekking hebben op het IKC of 
PJS?  
 

Suzanne  doorlopend Wordt vanavond 
besproken 

Frans alert houden op wat naar MR moet  
 

Eelkje (vanuit 
MT)  

doorlopend  

Contact zoeken met MR Phoenix (vz naar 
vz en leerkracht naar leerkracht  
 

Mike  
PMR lid  

doorlopend Afgerond 

Projectleider samenwerkingsovereenkomst 
uitnodigen  
 

Mike  n.t.b. Frans pakt dit op 

Werven nieuw PMR-lid PMR   

 
 

Stukje voor in de nieuwsbrief 

De MR heeft op dinsdag 31 maart vergaderd, helaas kan dit nog steeds niet fysiek, 

dus hebben we opnieuw via Teams vergaderd. 



We hebben met elkaar gesproken over het volgende schooljaar, hoe gaat de 

formatie er volgend jaar uitzien en met hoeveel en welke groepen kan er gewerkt 

worden. Dit is ieder jaar opnieuw een behoorlijk ingewikkelde puzzel en Frans 

vraagt de MR-leden hierover mee te denken.  

Ook de ontwikkeling van het IKC is aan bod gekomen. Verdere informatie hierover 

zal via de projectleiding van het IKC verlopen.  

Als MR hebben we een afgevaardigde in de GMR van Allente. Aangezien de 

vorming van het IKC voorlopig veel tijd zal innemen, hebben we ervoor gekozen 

om zelf geen plaats te nemen in de GMR, maar een andere persoon aan te wijzen. 

Er is al een ouder die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld en die ook ervaring 

heeft met MR-werk, maar we willen een ieder de kans geven om zijn/haar interesse 

kenbaar te maken. Mocht je ook geinteresseerd zijn in het uitvoeren van deze taak 

dan kun je dit voor vrijdag 9 april laten weten door een mail te sturen naar mr-

pausjohannes@allente.nl  
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