
Notulen MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
  

Datum: 

Aanvang: 

20 september 2021 
19:30  

Locatie: Paus Johannesschool 
PMR-leden: 

OMR-leden: 

Schooldirecteur: 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Mirja Siekerman 

Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 

Frans van de Gevel 

  

 
 
Agenda   

1. 19:30 Opening, vaststellen agenda 
 

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

3. 19:40 Onderwerpen vanuit schooldirecteur 
- Schoolplan 2020-2024 (herijking) 
- Schoolgids 2021-2022 
- Voortgang ontwikkeling IKC 
 

4. 20:10 Nieuws vanuit de GMR 
 
 

5. 20:15 Ingekomen punten 
- E-mails in de MR-inbox  
 

 
6. 20:20 Jaarplan MR 2021-2022 herijken 

- Rooster van aftreden 
- Taakverdeling MR / Vergaderdata 
- Jaarverslag MR 2020-2021 
 

Ad 1 
Welkom aan het nieuwste MR lid (Mirja) en de persoon die ons vertegenwoordigd bij de GMR (Joost). 
Ingekomen punt: tekening IKC van de architect hangen in de school. 
 
Ad 2 
Geen  
 
Ad 3 

- Vervangingsproblematiek in nijpend. 
- Adviezen van GGD rondom corona zijn gewijzigd. Mogelijkheden om ouders weer deels toe te 

laten in school en de klas besproken. Denk ook aan ouderhulp.   
- IKC: de inloop met de buurt (incl dorpsraad) is geweest. Aan verkeerveiligheid zowel bij de 

nieuwbouw als bij de noodbouw wordt nog specifieke aandacht geschonken. Idee dat 
geopperd is: Alvast IKC raad maken? Er is uitgezocht waar alle raden in mee mogen en 
moeten denken. Er is gediscussieerd over IKC presentatie online en de vragen die daar uit 
gekomen zijn evenals de IKC website. Er zijn wisselingen geweest in het projectteam. Er zijn 
nu geen PJS MR-leden meer betrokken in het projectteam. Dat wordt ervaren als een gemis. 
Vanuit MR zal Mirja contactonderhouden met de afvaardiging vanuit de PJS in het 
projectteam. 

- Schoolgids. Enkele details zijn besproken mn hoe de toekomstige ontwikkelingen verwoord 
zijn in het concept. MR gaat akkoord met de schoolgids. 

- Schoolplan 2020-2024: uitgebreide toelichting. Er wordt duidelijk weer gegeven wanneer men 
tevreden is over dit doel. De borging kan daarin nog beter verwoord worden. Het hoofdstuk 



realisatie kan korter en bondiger en daar waar nodig positief verwoord worden. Waarna 
akkoord op deze herijking. 

 
Ad 4 
De PJS heeft een ouderafvaardiging in de GMR. Op de agenda staat met name hoe de GMR gaat 
werken en samenwerken binnen al die verschillende scholen. Hoe kunnen we zelfstandiger worden en 
daarbij minder afhankelijk zijn van het bestuur? Er wordt een positieve sfeer ervaren. 
 
Ad 5 
Geen ingekomen mails. De MR vraagt zich af wat de reden is dat ouders de MR niet digitaal niet 
weten te vinden. 
 
Ad 6 
Begroting en jaarverslag OR vastgesteld en akkoord. 

- Rooster van aftreden gemaakt 
- Taakverdeling: secretaris wisselt. 1 voorzitter. 
- Vergaderdata vastgesteld: 
- GMR afvaardiging wordt op de hoogte gebracht van de agendapunten. 

  

Type overleg  Datum Waar? 

MR 20-09-2021 PJS 

MR 09-11-2021 Online 

MR 19-01-2022 PJS 

MR 17-03-2022 Online 

MR 16-05-2022 Online  

MR 29-06-2022 PJS 

 
Rondvraag: 
Geen punten. 
 
Actiepunten 

Actiepunt  Wie Datum 

Afspraak met afgevaardigde 
(maarten) in het projectteam 

Mirja  

Standaard toevoegen aan MR 
agenda: punten uit 
projectteam. 

VZ  

Jaarplan door sturen Frans  

Vergaderdata MR 
communiceren / in nieuwsbrief 
zetten 

VZ  

 
 
Stukje nieuwsbrief 
De medezeggenschapsraad (MR) is weer fysiek bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering van 
dit schooljaar. De samenstelling is licht gewijzigd; juf Mirja vervangt juf Simone die haar maximale 
termijnen had volgemaakt. Daarnaast is ouder Joost Kranenburg de afgevaardigde voor de MR in de 
overstijgende GMR van alle Allente scholen.  
 
Naast het bespreken van en instemmen op de schoolgids 2021-2022 en het schoolplan 2020-2024 is 
er met het voorstel van de hoogte van de ouderbijdrage door de oudervereniging ingestemd. Ook het 
MR-jaarplan voor dit schooljaar is vastgesteld. 

 
Agendapunten waar het langst over gesproken is, zijn de coronamaatregelen en hoe ouders weer in 
de school toegelaten EN betrokken kunnen worden en de ontwikkelingen van het IKC. De 
bouwtekeningen zijn inmiddels gepresenteerd aan de buurt en aan de ouders (online). De 
oudergeleding van de MR heeft n.a.v. de online presentatie vragen gesteld over het niet 
beantwoorden van de vragen uit de chat. Dit was een misverstand. De presentatie en de 
verzamelende vragen met de antwoorden kunt u terugvinden op de website van het IKC 



(www.ikcsp.nl). De zorgen over de beperkte draagwijdte van deze IKC website worden gedeeld en 
aan de directie is gevraagd om aan te sturen op maximale inspanningen van de projectgroep van het 
IKC om ouders te informeren en te betrekken. 

 
Onze vergaderingen, die openbaar zijn, zijn gepland op: 

Type overleg  Datum Waar? 

MR 09-11-2021 Online 

MR 19-01-2022 PJS 

MR 17-03-2022 Online 

MR 16-05-2022 Online  

MR 29-06-2022 PJS 

 
Meer weten over de MR? In de bijlage het jaarplan met meer informatie. Mocht u iets met ons willen 
delen of bespreken dan kunt u een mail sturen naar: mr-pausjohannes@allente.nl 

 

http://www.ikcsp.nl/
mailto:mr-pausjohannes@allente.nl

