
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
 
Datum: 
Aanvang: 

17 maart 2022 
19:30  

Locatie: Online via Teams 
PMR-leden: 
OMR-leden: 
Schooldirecteur: 

Mirja Siekerman, Yvonne Klanker 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
Frans van der Gevel 

Notulen: 
Afwezig:  

Yvonne Klanker 
Suzanne Slort, Rosemary Kracht, Frans van der Gevel, Mirja Siekerman, 3 
ouders (geen leden van MR) en Yvonne Klanker 

 
 
Gezamenlijk gedeelte met schooldirecteur: 
 
 Opening, vaststellen agenda 
 

Notulen zijn per e-mail vastgesteld en goedgekeurd.  
Stuk voor de nieuwsbrief vanuit de MR wordt besproken, hoe we dit in het vervolg graag vorm 
willen geven. Afspraak is nu, eerst goedkeuring door hele MR dan plaatsen.  
De MR is verantwoordelijk voor het bericht 'vanuit de MR' in de nieuwsbrief en levert dit na de 
MR-vergaderingen bij de schoolleiding aan. De schoolleiding plaatst dit bericht in de nieuwsbrief 
en verstuurt het naar de ouders. Als de schoolleiding het niet eens is met wat in het bericht 
vermeld wordt of denkt dat er aanpassingen nodig zijn, kan dit aangegeven worden bij de MR 
en zal de MR de tekst heroverwegen. Het is niet wenselijk dat de schoolleiding het bericht op 
eigen initiatief aanpast. 
 

Onderwerpen vanuit schooldirecteur 
- Begroting  

• Anders dan vorige jaren wordt er gewerkt vanuit een budget en niet met een aantal klassen die 
geformeerd zouden mogen worden. Dit betekent dat begroting, formatie en groepsindeling 
inclusief extra budgetten vanuit werkdrukgelden / NPO geïntegreerd worden meegenomen in 
planning. Wat niet is gebruikt kan ook op andere zaken worden ingezet, of worden 
meegenomen naar een komend schooljaar. Dit geeft veel sturingsmogelijkheden.  
 

• Begrotingssystematiek wordt bijgewerkt in nieuw systeem Cogix. De verwerking en uitleg is iets 
vertraagd. In volgend overleg komt Peter Tuinman de cijfers toelichten.  

 

• Hieronder de leerlingenaantallen voor zover we deze nu weten, waarbij mogelijke doublures 
nog niet verwerkt zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Formatie en groepsverdeling 2022/2023 

• Werkbare groepen te formeren met ruimte om waar nodig het aanbod in de groep te 
ondersteunen. 

• Personeel is gevraagd wie wil mogelijk, meer of minder gaan werken komend jaar om zicht te 
hebben op financiën.  

• Analyse NPO en werkdruk meenemen inzet afgelopen jaar.  (17 en 22 mrt met team) 

• Analyse van opbrengsten mee te nemen en NPO en werkdruk (IB + dir 6 april) 

 aantal + tm jan aantal 

Groep 1-2 38 19 57 

 Groep 3 41 1 42 

Groep 4 36  36 

Groep5  36  36 

Groep 6 31  31 

Groep 7 43  43 

Groep 8 30  30 



• Wat is nodig voor komend jaar, zit dat in groepsgrootte of beschikbare ondersteuning 

• Volgend schooljaar denken wij op dit moment met 11 groepen te starten. 
 
 
 
 

 
- Cito opbrengsten vs vorig schooljaar 

• IB voert nu op basis van analyses groepsbesprekingen om goed in kaart te brengen waar wat 
nodig is en waar mogelijk extra inzet, kleinere groepen etc. gewenst zijn.  

• Volgende MR vergadering of een extra vergadering kan nadat deze gesprekken afgerond zijn 
worden ingepland waarbij IB de opbrengsten zal toelichten. Deze vergadering komt daar net 
wat te snel voor.  

 
Voortgang ontwikkeling IKC  
MR & afstemmingsoverleg 
Frans doet een voorstel om een voorbespreking te gaan doen met MR’en en LOR en AOB 
vertegenwoordiger met Elfred, Sascha en Frans zelf. Gelijkzetten van de klok. Waar wordt instemming 
en advies op gevraagd aan raden. 

o Wie van de AOB kunnen wij benaderen? OMR heeft contact met iemand van AOB die 
zij af en toe vragen kunnen stellen en die zij dus ook al kennen. Fijn als zij er bij kan 
zijn. Ouders zijn blij met deze afspraak en vinden het fijn dat we dit gaan doen.  

o Welke beschikbare data zijn er, 5 april mogelijk een optie. Rosemary gaat na bij 
mevrouw van de AOB of zij dan beschikbaar is. Frans informeert of de rest ook die dag 
kan. 

 
Informatievoorziening naar ouders toe 
Frans is in gesprek geweest met zes ouders (van een afvaardiging van 61 mensen). Geruststelling bij 
ouders naar aanleiding van dit gesprek. Eerst focus op de verhuizing naar noodgebouw. Over 1,5 jaar 
start pas het nieuwe onderwijssysteem. In het noodgebouw werken de scholen nog volgens het huidige 
onderwijssysteem. Dat geeft rust bij ouders. Dat er ontwikkelingen gaan zijn in de tijd van de 
noodgebouwen en dat er nieuw dingen worden uitgeprobeerd is logisch en dat zou anders ook 
misschien wel zo geweest zijn. Logisch dat het team nu wel al bezig is met het onderwijs in de tijd van 
het IKC. Deze ouders hebben nu geen nieuwe afspraken gepland met Frans, maar als er vragen zijn 
dan zijn zij welkom.  
 
Op beide scholen zijn in totaal acht inloopmomenten gehad, op verschillende tijden. Op de momenten 
zijn in totaal 8 mensen geweest. De vraag is of het misschien niet leeft of zijn er geen vragen of zijn de 
momenten niet juist? Suzanne geeft aan dat ouders het misschien spannend vinden om één op één 
met Frans in gesprek te gaan, dan moet je wel echt een hele specifieke vraag hebben.  
Een ouder die aanwezig was geeft aan dat zij het een heel fijn gesprek vond en voelde zich op haar 
gemak, kon alle vragen stellen die zij wilde. Ze geeft aan dat volgens haar de informatievoorziening op 
dit moment goed is en dat de verantwoording ook bij ouders zelf ligt.  
Rosemary denkt dat het nog niet leeft, hoe kunnen we ouders nog meer betrekken?  
 
Frans geeft aan dat we op school graag een inspiratieavond voor alle ouders willen organiseren. 
Gastspreker Mark Mieras komt dan, hij zal het onder andere hebben over de werking van het brein 
gelinkt aan onderwijsontwikkeling. 

 
Tijdpad 
Idee is nu om op 9 juli een afsluitende activiteit te doen met de hele school als afscheid van de school.  
Musical op woensdagavond misschien wel de laatste activiteit op school. 
Mogelijk eerder vakantie, woensdag voor de vakantie laatste dag. Margedagen inzetten om te 
verhuizen.  
Ouders, oud-leerlingen, oud-leerkrachten mogelijkheid geven om afscheid te nemen. 
Hoe we gaan verhuizen zijn we nog een plan voor aan het maken. We gaan spullen opslaan die we niet 
nodig hebben tijdens de bouw. Er moeten ook spullen worden opgeslagen die we wel nodig hebben 
tijdens de bouw, opslag moet nog gevonden worden.  
We gaan een verhuisbedrijf inzetten en ook ouders. Maar wie hoe en wat wordt vervolgd. 
 



Vanuit projectteam 
We zijn aan het verkennen hoe de volgende stappen in de ontwikkeling gemaakt kunnen worden door 
opzetten van een regieteam.  
 
 
 
 
Verkeersveiligheid 
Is nog steeds een issue, moeten schooltijden meer uit elkaar worden gehaald. Moet er een stuk gras 
weg waar ouders kinderen kunnen afzetten? 
Verkeersdeskundige van de gemeente zeiden hierover dat het is zeker niet fout is om de tijden van de 
komst van de kinderen te verspreiden. Een inloop en start moment die variabel is? Willen kijken om een 
stuk gras weg te halen en er een rijbaan van te maken als een soort kiss and ride. 
 
Permanente gebouw:  
Er staat in het raadsbesluit dat er 28 parkeerplaatsen moeten zijn rondom de school. We moeten ons 
verdiepen of dit aantal vastligt. Moeten die stopmomenten zijn? Of moeten echt vaste parkeerplaatsen 
zijn? Dit moeten parkeerplaatsen zijn.  
Een idee vanuit de verkeersdeskundige van de gemeente is gaan werken met een soort atletiekbaan 
met 4 banen. Waar je links of rechts kunt parkeren. Je zet je kind eruit en rijdt meteen door.  
Rosemary vraagt of het een groot probleem is om dit weer terug naar de raad te geven. Frans geeft aan 
dat dit besluit al redelijk definitief is, dit kost enorm veel tijd om weer opnieuw in te brengen bij de raad.  
Verkeersveiligheid staat bovenaan, 28 maart volgende gesprek.  
 
Volgende vergadering graag informatie bespreken van het gesprek van 28 maart met 
verkeersdeskundige.  
 
Bouwplannen 
Bouwplan wordt in mei beschikbaar gesteld voor aannemers om te intekenen. 
Suzanne vraagt zich af of we wel al in het noodgebouw gaan als de aannemer nog niet kan starten. 
Frans geeft aan dat we wel een planning moeten maken en dat we die wel voort moeten zetten. We 
moeten ergens starten, we gaan zo laat mogelijk over, dat is voor nu in juli.  
Als er een aannemer bekend is en die kan iets aangeven dan wordt het mogelijk nog wel aangepast. 
Maar dat is allemaal nu niet te zeggen. 
 
Werkdruk 
Het is op dit moment veel wat gedaan moet worden. Frans geeft aan op dit moment met van alles 
tegelijk bezig te zijn, het voelt of hij op dit moment 3 banen tegelijk heeft. Frans heeft bij bestuur 
aangegeven dat hij in kaart aan het brengen is wat nu echt gedaan moet worden en wat we wat los 
kunnen laten. Hierdoor hopelijk wat meer duidelijkheid en een plan hoe alles te gaan regelen. 
Mede ook door Covid werkdruk hoog, rek is er een beetje uit. Veel uitval collega’s, waar andere 
collega’s weer invallen. Online onderwijs geven en tegelijkertijd fysiek etc. 
 
Voorlichting aan ouders 
We willen ouders graag weer in de school halen. In plaats van een inloop is het idee om, als de 
kinderen naar huis gaan hun ouders naar binnen te halen en in de school te komen kijken. 
 
Ook de gastspreker volgt dus nog. 
 
Opbrengst van de studiedagen, eerst terugkoppeling MR en later ook met alle ouders bespreken, graag 
fysiek en met een zo groot mogelijk bereik. Fijn als er meegedacht wordt hoe we dit het best kunnen 
doen. 

 
Opbrengsten 
Groepsbesprekingen zijn nu nog gaande, daarna een korte aparte vergadering plannen met IB zodat zij 
de opbrengsten kunnen toelichten en daarbij mogelijk ook de groepsverdeling.  
 

 
Nieuws vanuit de GMR  



Er is gekozen door de raad van toezicht om nu geen nieuwe bestuurder aan te stellen. Ze willen eerst 
een onderzoek doen, dit kan 2 jaar duren. 

 
Toetsing en huiswerk (Suzanne) 
Vraag van Suzanne, hoe zit het met het toetsbeleid, is die er? Wat is de opbouw vanuit de verschillende 
groepen hierin. En hoe zit het met kansengelijkheid? Suzanne geeft aan dat het van de ouders afhangt 
hoe goed er geleerd wordt. Als ouders de kinderen niet herinneren hieraan dan zal er ook niet geleerd 
worden. Rosemary herkent dit. Ook het maken van een powerpoint thuis is heel lastig voor kinderen, dit 
kunnen ze in groep 5 (en misschien in hogere groepen) nog niet zelf. Dus moeten ouders hierbij helpen. 
Frans geeft aan dat dit een goed punt is en dat we hier als school goed naar moeten kijken. We zijn hier 
ook al mee bezig op school, fijn dat de ouders dit aangeven, hier gaan we mee door. 
 
 
Besloten gedeelte zonder schooldirecteur 
 
Ingekomen punten 
 

- Geen mails ontvangen in inbox van MR. 
- Rosemary geeft aan dat zij het fijn vindt dat er ouders bij zijn die zich betrokken voelen bij de 

MR en IKC. Ze vraagt zich af hoe zij het traject vanaf nu voor zich zien en welke rol zij willen 
blijven spelen en welke rol zij voor de MR weggelegd zien. 
Voor nu zijn er geen vervolgafspraken gemaakt. Aanwezigheid nu vloeit logisch voort vanuit 
eerdere aanwezigheid en betrokkenheid. Voor nu geen urgentie meer en voelen zij zich 
voldoende vertegenwoordigd door de MR. 
 

Acties: 
 

o Rosemary gaat na bij mevrouw van de AOB of zij beschikbaar is op 5 april. Frans 
informeert of de rest ook die dag kan. 

o Volgende vergadering graag informatie bespreken van het gesprek van 28 maart met 
verkeersdeskundige.  

o Korte vergadering inplannen met IB om de opbrengsten van de Cito te bespreken.  
 

 


