
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
 
Datum: 
Aanvang: 

22 juni 2021 
19:30  

Locatie: Paus Johannesschool 
PMR-leden: 
OMR-leden: 
Schooldirecteur: 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
Frans van de Gevel 

Afwezig:   
Notulist: Rosemary 

 
 
Gezamenlijk gedeelte met schooldirecteur: 
 

1. 19:30 Opening, vaststellen agenda 
 

2. 19:35 Notulen zijn per e-mail vastgesteld. Doornemen actielijst. 
 

3. 19:45 Onderwerpen voor schooldirecteur 
- Formatie schooljaar 2021-2020 / Groepsverdeling incl. bezetting 
Groepsverdeling is rond. De MR is blij dat het gelukt is om nieuwe mensen aan te 
trekken 
 
- Vakantie/studiedagen 2021-2022 
De MR is akkoord met voorstel.  
 
- Schoolgids 2021-2022 
- Schoolplan 2020-2024 (herijking i.v.m. ontwikkelingen IKC) 
De zijn nog niet af. Wordt bij eerste MR-vergadering in nieuwe schooljaar geagendeerd. 
 
- Opbrengsten CITO 
Ter informatie gedeeld.  
 
- IKC 
De MR heeft wederom aangegeven dat de huidige communicatie over het IKC naar de 
ouders toe onvoldoende is en heeft aangegeven waar verbeterpunten zitten. Er is 
meerdere malen verzocht om informatie bijeenkomst voor de zomervakantie. Over de 
nut en noodzaak van zo’n bijeenkomst bestaat verschil van inzicht en standpunten. De 
directie heeft aangegeven dat het projectteam op de planning heeft staan ouders snel 
na de zomervakantie te informeren. Nu zou te vroeg zijn, omdat er nu nog onvoldoende 
duidelijkheid gegeven kan worden.  
De MR hecht er waarde aan dat ouders ‘aan de voorkant’ mee te nemen en mee te 
laten denken en heeft dit in deze vergadering normaals benadrukt. Er wordt door het 
projectteam nog nagedacht hoe ouders meegenomen kunnen worden in het proces. De 
OMR heeft aangegeven het lastig te vinden om de achterban goed te 
vertegenwoordigen en voelt die verantwoordelijkheid duidelijk. 
 
- Verzoek inzage besteding kampgelden 
Overzicht is gedeeld en doorgegeven aan de ouders die dit verzocht hadden.  
 
- Evaluatie klachtenregeling lopend schooljaar 
Directie heeft aangegeven dat er geen klachten zijn ingediend dit schooljaar. 
 
- Inzet NPO-gelden 
De MR is akkoord. Mooie uitwerkingen van de te besteden gelden. Goed om te zien dat 
de bestuurlijke kosten heel laag gehouden zijn.  
 
 

  



- Doelstellingen directie 
  * Vreedzame school – afronding invoeringstraject 
Begeleidende externe partij wil een fysieke afronding en dit was afgelopen schooljaar 
niet mogelijk. Dit volgt nog.  
 
  * Aanbod voor leerlingen die meer aankunnen 
Er is ruimte om alle leerlingen die dat nodig hebben te kunnen begeleiden. 
 
  * Ontwikkelingen methodisch aanbod rekenen, zaakvakken en kleuteraanbod 
Besproken. Geen opmerkingen.  
 
  * Pestprotocol 
Wordt onderdeel van een integraal plan met meerdere onderdelen en 
gedragsprotocollen. Dat wordt meegenomen naar volgend jaar en geagendeerd.  
 
  * Welke opbrengsten uit thuiswerkperiode worden geborgd 
Dit proces is nog gaande. De MR heeft vertrouwen in een goede afloop.  
 

4. 20:30 Nieuws vanuit de GMR 
Geen noodzakelijk nieuws gedeeld.  
 
 

Besloten gedeelte zonder schooldirecteur 
 

5. 20:40 Ingekomen punten 
- E-mails in de MR-inbox vanuit ouders 
- Uitnodiging Allente aan MR: evaluatie twee functies Frans 
Deze onderwerpen zijn besproken, 2 e-mails zijn binnen gekomen vanuit ouders. 
 

 
6. 20:50 IKC 

- Ontwikkelingen en hoe verder 
  * Evaluatie dubbele bijeenkomsten IKC o.l.v Stef 
  * Reactie bestuur op advies PvE 
  * Advies op IKC-ontwerp 
Onderwerpen zijn besproken. Advies op IKC-ontwerp wordt nog verstuurd. 

 
7. 21:15 Algemene MR-zaken 

- Statuut en MZ-reglement 
- Jaarverslag lopend schooljaar 
Beide zijn herijkt en akkoord voor de aankomende twee schooljaren 2021-2023. 
 
- Evaluatie functioneren MR afgelopen schooljaar 
Positieve insteek voor volgend jaar. Letten op time management. 
 
- Afscheid van Simone 
Stilgestaan bij 8 jaar inzet voor de MR. Dankwoord en waardering uitgesproken.  

 
8. 21:30 Afsluiting 

 
 

 

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 19-05-2021 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  

Frans alert houden op wat naar MR moet Eelkje (rol- MT)  Doorlopend  

Vullen dropbox MR met documenten van 
schooljaar 2020-2021 

Mike Vóór aanvang 1e MR 
schooljaar 2021-2022 

 

Opstellen jaarverslag schooljaar 2020-2021 Suzanne Vóór aanvang 1e MR 
schooljaar 2021-2022 

 

Versturen Adviesrecht VO IKC Mike 09-07-2021  

 
 


