
 

 

Notulen MR vergadering Woensdag 17 mei 2022 

 
• Locatie: Zeis 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Joyce 

• Afwezig: Marjolein 

 

Onderwerp Tij

d 

Inhoud/ 

Toelichting 

 notulen 

1. Opening 5    Jan-Karel opent de vergadering 

2. Vaststellen 

Notulen 

5  De notulen zijn vastgesteld. Joyce zet 

de notulen online. 

3. Mededelingen 10  Overlijden van de vader van een van 

de leerlingen wordt besproken. 

Het team is na de meivakantie goed 

gestart.  

Imke is nog langdurig ziek maakt kleine 

stapjes 

Er zijn verschillende baby’s geboren. 

Maartje K. gaat bijna met 

zwangerschapsverlof. 

 

4. 

 

Foto maken als 

MR compleet is 

5  Zetten we door naar de volgende 

vergadering. 

V Formatieplan 

schooljaar 2022-

2023 

40  Stand van zaken Formatieplan wordt besproken en 

doorgenomen. Groepen 8 komen op 1 

locatie op de MWW. Er wordt 

gesproken over de ondersteuning van 

de grote groepen (vanaf 30 

leerlingen). Er komt voor die grote 

groepen 4-5 ondersteuning van 1 

leerkracht voor 3 dagen en voor de 

groepen 6-7 komt ondersteuning van 1 

leerkracht van 3 dagen. Wellicht kan 

deze leerkracht met 0,2 uitgebreid 

worden. Dit gaat Jorg nog na. 

Vraag van Jan-Karel: Invulling ICT. Is 

het niet mogelijk om het team een ICT 

cursus te geven zodat er minder ft 

nodig is voor ICT taak? Het een en 

ander wordt bekeken door Jorg. 

Wie gaat bij start schooljaar (6-8 wk) 

deze taak ICT op zich neemt? 

Diegenen die het nu namelijk doen zijn 

namelijk bij start schooljaar met 

zwangerschapsverlof. Dit is nog niet 

duidelijk geeft Jorg aan.  



 

 

Is het mogelijk om ICT op 0,2 te zetten 

en 0,2 bij ondersteuning van de grote 

groepen te plaatsen?  

Dit is wellicht mogelijk. Jorg gaat ook 

hier naar kijken. 

De financiële verantwoording van de 

NPO gelden moet voor de 

zomervakantie ingestuurd worden. 

Wellicht kan er een deel van de NPO 

gelden nog doorgeschoven worden 

naar het schooljaar erop? (Dit mag 

namelijk verdeeld worden over 4 jaar 

i.p.v. 2 jaar). Hier gaat het MT naar 

kijken. 

Vraag van Nick: Wanneer is het 

complete plaatje duidelijk (invulling 

ouderschapsverloven, ziekteverlof, en 

studieverlof? )In de studie 2 daagse 7-8 

juni gaan we het hier met het team 

bespreken en kijken naar de invulling 

hiervan. 

Opmerking Wappie: Verdeling van de 

ambulante mensen is niet goed 

verdeeld over beide locaties. Start 

schooljaar is dit goed gedaan, maar 

na december is dit niet meer goed 

verdeeld. 

Begin Juni stuurt Jorg een mail met de 

aanpassingen op het formatieplan. 

Voor nu verder geen opmerkingen.  

Voor juli graag stemming op alle 

stukken. 

6. Mevolution/ 

digitaal rapport 

30 Stand van zaken We hebben de pauze knop even 

ingedrukt. Groep 4 en groep 7 van de 

Zeis zijn de pilot-klassen. Ouders en 

kinderen worden uitgenodigd om als 

pilot-klas deel te nemen. 4/5 kinderen 

per groep en dan voor het laatste 

periode van dit schooljaar. Zijn de 

verwachtingen t.o.v. de pilot duidelijk 

wordt gevraagd? Ja, die zijn duidelijk.  

Einde schooljaar volgt een schriftelijke 

evaluatie. Bij start schooljaar gaan we 

kijken wat de vervolgstappen zijn t.a.v. 

het digitale rapport. 

Nick vraagt zich af waar de foto’s, 

video’s blijven die gemaakt worden op 

het device van de leerkracht. Eigenlijk 

zou er wellicht een klassendevice moet 

komen.  

Er is bij Mevolution de vraag gesteld of 

er een printable versie mogelijk is van 

het digitale rapport. 



 

 

7. NPO 15 Stand van zaken Vraag Nick: Is er al meetbaar wat de 

begeleiding vanuit de NPO gelden 

heeft gedaan? Er worden 

handelingsplannen gemaakt per kind. 

Van te voren wordt een DTM, TTR of PTI 

afgenomen en na een periode wordt 

dit weer genomen. Wat scoort het kind 

nu. Kinderen gaan er in het algemeen 

graag naar toe. Leerkrachten ervaren 

het als een prettige ondersteuning en 

ook ouders lijken tevreden. 

10 Rondvraag/ 

actielijst 

10  Jan-Karel: Wat is de stand van zaken 

m.b.t. de locaties? Jan-Karel wil graag 

bij start schooljaar een plan zien m.b.t. 

dit onderwerp. Wanneer gaan we wie 

zien m.b.t. dit onderwerp. (gemeente, 

Signum) Jan-Karel deelt mede dat hij 

zich niet meer verkiesbaar stelt voor 

een nieuwe periode.  

Joyce: moet het jaarverslag ook 

online? Ja, dat moet online. 

Hilde: We hebben een mail gehad van 

een ouder die graag wil deelnemen 

aan de MR.  

Datum voor etentje volgende keer op 

de agenda. 

  

 Volgende 

vergadering 

 * Datum: 1 juni 

* Locatie: MWW 

Vergadering MR-

leden zonder 

directie 

* Notulist: Els 

* Tijd: 20 uur – 22 

uur 

• Evaluatie doelen schooljaar 

2021-2022 

• Eind schooljaar op agenda: 

gezonde school 

• Instemming stukken: 

formatieplan, 

werkverdelingsplan. 

• Digitale rapport/Mevolution 

• Datumprikker ivm etentje 

september. 

• Doornemen vergaderrooster. Is 

iedereen akkoord? 

 

 


