
  

Agenda vergadering  27 juni 2022  

 Notulant: Cynthia 

Voorzitter: Eefke 

Aanwezig: 

Afwezig:  

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur in de Teamkamer. 

1. Welkom.  

 

2. Jaarverslag MR. 

- stukje vorige vergadering (zie bijlage) 

Geen op- of aanmerkingen/toevoegingen.  

 

3. Ouderbetrokkenheid. 

- stukje app voor zomervakantie (o.a. avond4daagse) 

- ouderbijdrage (stichting is hier mee bezig, richtlijnen Rijksoverheid) 

 

Als school zijnde niet meegedaan aan Avond4daagse. Vanuit verschillende ouders de 

vraag waarom deze keuze is gemaakt. Marion heeft hier toelichting op gegeven: 

stukje werkdruk, geld vanuit vrijwillige ouderbijdrage.  
 

De stichting is aan het kijken wat zij met de ouderbijdrage willen. De PO-raad heeft 

dit ook geagendeerd. Vanuit het hele land is hier commotie op gekomen. Bereidheid 

om te betalen is landelijk verminderd. Signum is aan het kijken wat zij er 

stichtingbreed aan kunnen doen om het meer gelijk te trekken.  

 

4. Uitslag DUO onderzoek.(toelichting Marion) (zie bijlages) 

In de bijlages de uitslag van de leerlingen, medewerkers en ouders. 
 

Eerste keer dat DUO het onderzoek heeft afgenomen. Kinderen vullen dit ieder jaar 

in. Ouders en leerkrachten om de twee jaar.  

Vanuit personeel komt de werkdruk erg naar voren.  

Wat fijn is om te lezen is dat de leerlingen tevreden zijn over de leerkrachten. Nu 

corona meer naar de achtergrond is verschoven en er meer mogelijk is, zien de 

ouders ook meteen weer gemaakte schoolwerkjes etc.  

Weinig input vanuit ouders, dit was op veel scholen het geval.  



Er kwamen geen verrassingen uit. 
 

We kunnen de samenvatting met ouders delen. De samenvatting zal dan wel ingekort 

moeten worden om het leesbereik te vergroten.  

Nina en Samira pakken dit op.  

 

5. Schoolgids (zie bijlage) 

De conceptversie is af. Het digitale programma zet het lay-out technisch niet fijn 

neer. Vraag is om naar de inhoud te kijken. Zodra dit akkoord is zal ook de lay-out 

worden aangepast zodat hij fijner leesbaar is. 
 

7 juli wordt de laatste info toegevoegd en zal de lay-out worden aangepast. 
 

Pagina 15: Vertrouwenspersonen alleen achternaam vermeld. Op pagina 17 staat wel 

voor- en achternaam vermeld. 
 

Pagina 15: KCM heet nu anders. Marion kijkt dit na. Er staat nu dat kinderen dit eens 

in de 2 jaar invullen. Kinderen vullen dit ieder jaar in. 
 

Koningsspelen zullen hoogstwaarschijnlijk BBS breed worden georganiseerd. Hier kan 

dan een pluspakket voor worden aangevraagd  waar we kosten mee kunnen dekken. 
 

Pagina 26: Aanvang schooltijd aanpassen 

 

Pagina 32: Na de vakantie komt Alice weer terug. Jeugdverpleegkundige GGD en 

Schoolmaatschappelijkwerk krijgen weer vaste dagen en tijden. Vanaf 4 juli is hier 

meer over bekend.  

 

6. Formatie 

Hier is de MR tijdens de vorige keer mee ingestemd. We dachten het plaatje rond te 

hebben, dit is niet het geval. Er is een collega die onverwacht een nieuwe baan heeft. 

Voor nu lijken we nog voldoende leerkrachten voor de groepen te hebben, maar er is 

wel enorm gekort op de extra mensen (unitleerkrachten). Dit geldt niet voor 

onderwijsassistenten.  
 

De MR geeft er akkoord op dat Marion beslissingen op bovenstaande niet eerst hoeft 

te overleggen, gezien de snelheid en tijdsdruk.  

 

7. GMR; toelichting Lieke (inbellen via Teams) 

- toegang leerlingvolgsysteem Parnassys (zie bijlage) 

- Google beleid (zie bijlage) 

 

Door de AVG moest er een aanpassing gemaakt worden in Parnassys. Tot op heden 

zijn deze veranderingen niet ingrijpend. Vanuit de werkgroep is de vraag gekomen of 

externen geen toegang kunnen krijgen tot Parnassys. Dit is AVG technisch niet 



mogelijk. 
 

Schoolleider is bevoegd om alle groepen te bekijken. 
 

Het google beleid is naar Tim (ICT) gestuurd. Hij gaat kijken wat nodig is voor onze 

ipads/chromebooks.  
 

Overig: 

3 weekse kerstvakantie is van de baan (besloten vanuit landelijk ministerie) 

Er heeft zich nog geen nieuw GMR lid vanuit het personeel gemeld.  

 

8. Afscheid MR leden: Loes en Melanie 

 

Volgende vergadering (data plannen via mail→ actie Eefke) 

- jaarplan 

- beleidstuk huiselijk geweld. 

- jaarverslag MR 


