
Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

  

  

Notulen: 1 juli 2021  

Aanwezig: Thijs, Melinda, Yvonne, Milon, Pamela, Sonja, Maartje en Hans (adviserend lid) 

  

1.  Opening 19.30 

 Sonja is digitaal bij de vergadering. Thijs geeft namens alle aanwezigen aan dat het heel fijn is 

dat ze hiertoe qua gezondheid weer in de gelegenheid is.  

 Thijs heet Maartje van harte welkom als nieuw ouderlid van de MR. De andere MR-leden stellen 

zich kort voor. 

 

2.  Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken, GMR  

 Geen aanvullingen op de agenda. 

 Geen ingekomen stukken. 

 Geen terugkoppeling vanuit de GMR. 

 Mededeling: Hans stuurt de schoolgids per e-mail naar de MR als vervolg op deze vergadering.  

 

3.  Verslag vorige overleg   

 Eén datum betreffende het jaarrooster wordt aangepast a.g.v. een typefout, verder geen 

opmerkingen. 

 De notulen van de MR-vergaderingen worden gepubliceerd op de website van school. 

Afgesproken wordt dat voorafgaand aan publicatie de notulen besproken worden in de 

vergadering (zoals gebruikelijk), waarbij de tekstuele weergave op de volgende onderwerpen 

wordt getoetst:  

- De volledigheid en juistheid 

- De waarborging van de privacy  

Tevens wordt bezien of het reguliere moment van publicatie – kort na de vergadering waarin de 

notulen besproken worden - geen zorgvuldige andere communicatie(lijnen) doorkruist.  

 

4.  SOP (schoolondersteuningsprofiel) voor ouders en op wijkniveau  

 Eerdere opmerkingen verwerkt, rol ouders veel duidelijker omschreven. 

 Uitleg over zorgroute wordt toegevoegd als bijlage. 

 Meldcode huiselijk geweld wordt niet op aanvraag verstrekt, maar met directe link in de tekst. 

 Witregels worden eenvormig doorgevoerd. 

 Hans stuurt het SOP naar Thijs ter ondertekening. 



 

5.  Aanpassingen jaarrooster ’21-’22 

 T.o.v. vorige versie 1 studiedag minder, in vorige versie was een dag dubbel geteld. 

 Dagen zoveel als mogelijk gelijkmatig verspreid i.v.m. evenredige belasting van zowel teamleden 

als ouders. 

 Toelichting over afspraken m.b.t. evaluatie schooltijden wordt anders geformuleerd. Ook 

eerdere wederzijdse communicatie over dit onderwerp wordt besproken, omdat deze door de 

MR niet altijd als constructief is wordt ervaren.  

 Het is onduidelijk of er volgend schooljaar voldoende TSO-medewerkers beschikbaar zijn. Dit kan 

effect hebben op de kwaliteit en continuïteit van de TSO. Werving vindt momenteel plaats. Als 

dit op korte termijn onvoldoende oplevert, is het advies van de MR om een uitvraag met 

urgentie te doen. Voldoende TSO-vrijwilligers zijn voorwaardelijk om de schooltijden conform 

het Hoorns model te herstarten en voort te zetten. 

6.  Jaargelden ’20-’21 met NPO verantwoorden 

 Document is in ontwikkeling. Ouderlid verzoekt om de genoemde ambities zo concreet mogelijk 

te formuleren.  

 Onderdeel NPO-verantwoording is landelijke tekst. Bij dit stuk wordt nader geduid dat dit geen 

schoolspecifieke opmerkingen zijn.  

 Impact van corona op ontwikkelingssnelheid van kinderen op EC ’t Sparrenbos valt mee in 

vergelijking met andere scholen. 

 Deel verantwoording NPO is nog niet definitief; vaak afhankelijk van afspraken met externen 

en/of financiële middelen. Directie heeft vertrouwen in realisatie van de plannen. 

 De directie heeft gekozen voor brede inzet van de NPO-gelden voor de speerpunten van school.  

 

7.  Werkverdelingsplan ’21-’22 (wordt ook nog met het team besproken) 

 Het werkverdelingsplan is gebaseerd op de schooltijden van het Hoorns model. Bij aanpassingen 

in het rooster dient het werkverdelingsplan tegen het licht te worden gehouden. 

 Genoemde werkdrukmiddelen zijn opgenomen in reguliere financiering van de formatie, dit 

betreft geen extra gelden. 

 In het document staan twee verschillende uiterste reactiedata genoemd; deze worden 

aangepast naar de eerste studiedag van het nieuwe schooljaar. 

8.  Anti-pestprotocol 

 De MR is positief over het protocol. 

 Volgend jaar wordt uitgewerkt hoe de praktische toepassing van het plan eruit ziet.  

 Ervaringen met aanpak groepsdynamiek worden proactief met het hele team gedeeld. 

 Suggestie wordt gedaan om het protocol een basis te laten zijn voor nadere communicatie naar 

ouders over dit onderwerp in de vorm van bijv. een thema-avond of handvatten voor een 

gesprek met je kind(eren).  

 

9.  Evaluatie kind-/oudergesprekken (volgt op 14/7, direct na de gesprekken) 

 De enquête wordt op 14/7 verzonden, direct na de aanstaande gesprekken. Ouders hebben dan 

een recente ervaring waarop ze hun input kunnen baseren.  

 De uitkomsten van de enquête worden in het nieuwe schooljaar opgepakt.  

 

10.  WVTTK/Rondvraag  

 Hans stelt de vraag welke behoefte de MR heeft als het gaat om zijn bijdrage aan de 

vergaderingen. Als adviserend lid kan hij ook een deel van de vergadering aansluiten o.b.v. 



specifieke agendapunten. De MR verwacht niet dat dit bedraagt aan efficiëntie en openheid en 

wil daarom de huidige gezamenlijke vergaderingen voortzetten.  

 Maartje vraagt hoe zij zich het beste kan inlezen, Milon geeft aan dat ze dit vanaf het nieuwe 

schooljaar kan oppakken 

 Ouderlid vraagt of doel per agendapunten op de agenda aangegeven kan worden. Afgesproken 

wordt om dit voortaan te vermelden op de agenda.  

 Vorige vergadering is gesproken over de aanwending van een deel van de vrijwillige 

ouderbijdrage van dit jaar voor de viering van het jubileum volgend schooljaar. De kinderen die 

nu in groep 8 zitten, kunnen hier niet meer van profiteren. Vorige week is om deze reden ouders  

van groep 8-leerlingen korting geboden op USB-sticks met de te maken registratie van de 

schoolmusical. Ouderlid spreekt waardering uit voor deze stap. 

 

Vergadering wordt om 21.45 uur gesloten. 

 


