
   
 

   
 

 
   

 Vergaderverslag MR 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 

SB Suze Borst OG  Secretaris X  
WH Wilfried Honshorst OG  Voorzitter  X   
ML Marleen Lindeman OG   X  
MM Marianne Meester PG  Vicevoorzitter X  

AS Aletta van der Steege PG  Notulist x  

JD Josje van Dalen PG   x  

HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -  Adjunct             X  

 
Datum: 22-04-2021 
Tijd: 19:30 uur 

  
1. Voorbespreking MR 19:30-20:00 
Welkom Josje, een nieuw lid bij de MR namens het team van school.  Punten ter bespreking: 

- Notulen afgelopen vergadering 
- Plan van aanpak school en begroting 
- Kwink: Hier hoeft de MR hoeft geen instemming voor te geven 
- Extra budget leeropbrengsten Corona periode 
- Suze vertrekt als MR lid eind dit schooljaar. 
- Tevredenheid enquête:  
- Concept formatie plan, MR gaat hier niet over. Wel over het budget.  
- Naar voren kwam het Jaarverslag en de Jaarrekening, dit bespreken we in het volgend overleg. 

 

Gezamenlijke deel met Hans en Micha 
 

• Samen bespreken we het IT gedeelde van de MR en de toegang tot Teams. 

• Er is een plan gemaakt voor de inzet van het extra budget om leervertragingen door corona aan te pakken. Dit 
is nu vooral gericht op ondersteuning en verlichting van de huidige leerkrachten. De leervertragingen liggen 
voornamelijk bij rekenen en begrijpend lezen in een aantal groepen. 

• De inzet van het personeelsbudget is vastgelegd en besproken. Er blijft onder de streep wat over, dit geeft wat 
speelruimte voor als we op termijn (22-23) zouden moeten inkrimpen in de formatie. Dit staat los van het 
budget voor de werkdrukverlaging.  

• Hans vertelt ons over de samenwerking met De drie Ballonnen. We zijn nu officieel samen als IKC. Hiervoor 
is het zgn. startdocument opgesteld. Dit document is ter informatie en spreken we samen door. De visie zoals 
die 5 jaar geleden is opgesteld moet aangescherpt worden. Er is een werkgroep met vanuit elke unit een 

leerkracht, aangevuld door Hans en/of Micha. Hiervan komt terugkoppeling in de MR. 

• Ter sprake komt de tevredenheid enquête. Er zijn 101 personen die gereageerd hebben, dit is voldoende voor 
een adequaat beeld.  

• Besproken wordt het gedrag van de kinderen op school. Er zijn nog een paar aandachtspunten; hieraan wordt 
gewerkt. Het programma Kwink wordt inmiddels gebruikt in de klas en gaat hier ook bij helpen (Sociale 
vaardigheden). 

• De overige agendapunten (jaarrekening school en nieuwbouw) worden doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

 

Afronding met Hans en Micha, zij verlaten de vergadering. 
Ingekomen post: Geen. 

Afsluiting gezamenlijk deel en rondvraag 
De website is niet up-to-date met notulen. Josje neemt het op zich om hier achteraan te gaan. 

 

  



   
 

   
 

  

Actielijst 

Wie Actie dd verg. Deadline Af 
AS Relatie beschrijven GMR/MR - agendapunt volgende vergadering.  1-10  
MJ Map account maken MR  17-07 21-01 
SB  Zorgen dat ML in e-mail MR kan en modelagenda heeft   17-07  
OMR  Regelen nieuwe foto voor website / poster  17-09  
AS Kijken naar het HH reglement: voor het activiteitenplan  1-10  
MJ Toegang OMR tot MR gedeelte website  17-07  
WH   Voorzitter heeft overleg met secretaris over taakverdeling  1-10  
WH Ownerships in het activiteitenplan zetten  1-10 26-11 
Allen      Opmerkingen doorgeven over het schooldocument  2-12  
WH+ML Ondertekening en goedkeuring schooldocument    
Allen     Opmerkingen begroting doorgeven  2-12  
WH+  ML Ondertekening begroting    

Allen Opmerkingen jaarverslag    
 Hans vragen voor afscheidscadeautje Anja    
AS Stukken vanuit GMR voor activiteitenplan  14-1  
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