
 
Verslag van de vergadering van de medezeggenschapsraad zonder directie
Datum: donderdag 30 september 2021, 19:00 – 21:00
Aanwezig: Astrid Baars, Nancy Beens, Lennart Karssen, Pleuni Kwak, Clara van

der Putten, Jetske Tuinstra

Agenda-
punt

Onderwerp Aantekeningen

1 Opening door de 
voorzitter

Deze vergadering staat de agenda van de mr zelf centraal, vandaar
dat  Miriam  dit  keer  niet  is  uitgenodigd.  Bij  de  laatste  twee
reguliere vergaderingen van vorig schooljaar is het punt van het
eigen functioneren van de mr en onze speerpunten steeds vooruit
geschoven. Deze punten, alsmede de verkiezing van een nieuw lid
voor de oudergeleding staan vandaag centraal.

In  haar  openingswoord  benoemt  de  voorzitter  het  roerige
afgelopen  jaar:  corona,  de  commotie  rond  gr.  2-3,  maar  ook
verschuivingen in het team in de vakantieperiode. Hoe is het team
gestart? Is er tijd geweest om rustig te landen?
Eén en ander heeft inderdaad impact gehad op het team. Miriam is
er druk mee bezig.  Doel  is  om o.m. werkplezier te verhogen en
weer beter als een team te functioneren.

2 Agenda De agenda wordt gezamenlijk vastgesteld zoals aangegeven in deze
notulen.

3 Ingekomen en 
uitgaande post

-

4 Notulen 16-06-
2021, 06-07-2021, 
30-09-2021,  en 
actielijst

Om zoveel mogelijk tijd te creëren wordt de bespreking van de 
notulen van juni doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Wel wordt gekeken of er urgente actiepunten zijn:

 Actiepunt 20-10.10,  e-mailadres mr is voltooid, het e-mailadres 
werkt en wordt door Pleuni beheerd.

 Actiepunt 20-12.18, oproep verkiezing oudergeleding is ook 
voltooid. Zie agendapunt 6.

 Actiepunt 21-03.05, voorbereiden speerpunten en functioneren 
mr is voltooid, zie agendapunt 7.

 De actiepunten 20-10.03 en 20-09.14 m.b.t. het jaarverslag 
2019–2020 worden in herinnering gebracht. Jetske gaat er mee 
aan de slag. Zij zal ook een opzet maken voor het jaarverslag 
2020–2021 (Actie: 21-09.01 JT).

5 Vergaderingen-
rooster

De data voor de volgende vergaderingen van de mr worden 
vastgesteld en zijn onderaan deze notulen te vinden.

6 Verkiezingen Clara zit nu drie jaar in de mr en heeft in juni haar positie ter 
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oudergeleding beschikking gesteld. Onlangs is er via Social Schools een oproep 
geplaatst voor een nieuw lid van de oudergeleding. Daar zijn twee 
reacties op binnengekomen. Er moeten dus verkiezingen komen 
als beide kandidaten hieraan meewerken.
Jetske is bereid ook haar positie ter beschikking te stellen indien de
mr daarmee akkoord gaat. De overige leden zien echter liever dat 
zij voorzitter blijft. Dit om de continuïteit te kunnen blijven 
garanderen, zeker ook na het roerige coronajaar waarin 
bijvoorbeeld geen mr trainingen zijn geweest, maar ook vanwege 
haar prettige manier van voorzitten. Jetske dankt voor het 
compliment en zal zich met plezier nog inzetten voor het 
schooljaar 2021/2021.
Aangezien er één plek is en twee kandidaten, zal Jetske zal beide 
geïnteresseerden vragen om een korte motivatie te schrijven, 
waarna via Social Schools gestemd kan worden (Actie:  21-09.02 
JT).

7 Speerpunten Bij het bespreken van de speerpunten van vorig jaar wordt langer 
stilgestaan bij het huiswerk (zie ook Actiepunt 21-03.03). Astrid 
heeft contact gezocht met het Rodenborch college met de vraag 
“Wat is jullie visie bij huiswerk?” en “Zie je verschil tussen kinderen
van ‘t Schrijverke (zonder huiswerk) en kinderen van basisscholen 
met huiswerk in de laatste groep(en)?”. Dat is een uitstekende 
vraagstelling voor verder onderzoek bij andere middelbare 
scholen. Astrid gaat ook andere scholen benaderen en zal ook 
kijken wat er al over huiswerk geschreven is binnen het concept en
als laatste stap de bevindingen toetsen aan literatuur.

Conclusie beraadslaging:
 1 Speerpunt: Communicatie naar ouders.

Voor 2021/2022 is gekozen voor één speerpunt: 
communicatie. Voor dit overkoepelende thema zien we 
enkele onderdelen:
a. Communicatie naar ouders over innovatie. 
In het afgelopen jaar zijn er momenten geweest waarop de
communicatie van naar ouders beter had gekund. Denk 
aan uitleg co-teaching, het vormen van een groep 2-3, 
maar ook het feit dat de poster met jaarplan bij Signum is 
gepresenteerd (laat bijvoorbeeld zien dat de school 
onderdeel is van een groter geheel).
b. Voorlichting aan ouders
Centrale vraag: wat zijn logische momenten in het jaar om 
contact te zoeken, 
Steun mr vanuit achterban
Vanuit de mr zien we voor ons zelf verschillende 
verbeterpunten (wanneer vergaderen we, welke 
speerpunten hebben we en waarom, wanneer moeten we 
ouders raadplegen).

 Naast het speerpunt communicatie, zijn er zaken die de mr extra
monitort. Dit zijn eerdere speerpunten of aandachtspunten van 
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’t Schrijverke.
◦ Spelling: speerpunt van vorig jaar en nog niet opgelost, moet 

over langere tijd gemonitord en geëvalueerd worden.
◦ Gebouw/binnenklimaat (zie ook discussie met Signum en 

gemeente over gebouw; ook n.a.v. corona).
◦ Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. 

financiën en formatie
◦ Jaarplannen van de school: hoe vertaald in een 

activiteitenplan?
◦ Onderbouwing en haalbaarheid van het vormen van een groep 

2-3. Hierbij letten op bijv. inpassing in/aanpassing van 
schoolconcept; structurele financiering; selectiecriteria voor 
leerlingen (waarop gebaseerd?).

De nieuwe speer- en monitorpunten zijn toegevoegd als Bijlage 4 
van deze notulen. De oude zijn te vinden in Bijlage 5.

8 Wvttk/rondvraag – Het e-mailadres van de mr moet beter zichtbaar zijn op de 
website. Niet alleen ergens in de tekst, maar ook in de linker kolom
(Actie: 21-09.03 LK).
– De notulen van de vergaderingen zullen, na goedkeuring door de 
directie van ’t Schrijverke tijdens de eerstvolgende vergadering, 
worden geplaatst op de website van de school. Steeds voor één 
jaar, totdat het jaarverslag er is, daarna start een nieuwe ‘ronde’.
– Op de tafel in de teamruimte ligt de door het team gemaakte 
poster waarop het jaarplan van ‘t Schrijverke wordt uitgelegd. 
Miriam en Nancy hebben die onlangs gepresenteerd bij Signum. 
Een mooi stukje werk. Misschien goed om bijvoorbeeld een foto 
van de presentatie op Social Schools te delen, om zo ook ouders te 
betrekken bij ‘bovenschoolse zaken’. Zie ook opmerking bij 
agendapunt 7.
– Volgende keer nemen we afscheid van Clara.

9 Sluiting De vergadering wordt om 21:15 gesloten.

Vergaderdata MR 2021–2022 (19.00–21.00 uur)
De vergaderingen vinden plaats in de teamruimte ‘t Schrijverke, tenzij anders vermeld.
maandag 1 november
dinsdag 7 december
woensdag 19 januari
donderdag 24 februari
maandag 28 maart
dinsdag 19 april
woensdag 15 juni
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Bijlage 1: Actielijst 2020–2021

Volgnr. Actie (wat) wie deadline

21-09,01 Jaarverslag mr 2020–2021 JT december 2021

21-09.02 Verkiezing oudergeleding: vragen korte motivatie van 
beide kandidaten + opzetten verkiezingen in Social 
Schools.

JT oktober 2021

21-09.03 Verbeteren zichtbaarheid e-mailadres mr op 
schoolwebsite

LK oktober 2021

21-04.02 Contact opnemen met oudervereniging over 
verkeerssituatie (blijft aandachtspunt, opvolging van 21-
01.05).

sept/okt 2021

21-04.03 Agenderen: update van directie over status nieuw 
leerlingvolgsysteem

JT najaar 2021

21-03.03 Uitwerken vraagstelling, veronderstellingen huiswerk en 
VO

AB december 2021

21-03.04 Schrijven advies over techniekonderwijs LK najaar 2021

20-10.13 Afmaken jaarverslag mr 2019–2020 JT november 2020

20-09.14 In jaarverslag opnemen dat mr geld heeft gegeven aan 
leerlingenraad

JT november 2020

20-10.15 Brief aan Signum en gemeente i.v.m. zorgen ventilatie 
zwarte gebouw

JT & LK Antwoord aan 
gemeente sturen

21-01.03 Bespreken begroting met bevoegd gezag, in aanloop op 
nieuwe begroting van november (met subgroep, zodra 
we weer samen kunnen zitten)

JT sept/okt 2021
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Bijlage 2 Besluitenlijst 2020–2021

Volgnr. Besluit Datum

B21-03.01 Onze reactie op brief gemeente over onderhoud schoolwoningen: 
afsluitend, wij wachten verdere stappen van gemeente, bestuur en 
directie af.

2021-03-02

B21-04.01 Huidige plan (verspreid over de week, maar aansluiten op weekend ook
prettig) voor studiedagen werkt goed.

2021-04-12

B21-04.02 De mr waardeert de pogingen van de directie om de coronagelden van 
het min.v.Onderwijs toch in te zetten voor de formatie.

2021-04-12

B21-04.03 De directie neemt in de planning van het vakantierooster en 
studiedagen mee dat de verdeling over de dagen v/d week evenwichtig 
is.

2021-04-12

B21-06.01 De mr gaat akkoord met het voorgestelde schoolondersteuningsprofiel 
(SOP).

2021-06-16

B21-06.02 De mr stemt in met het plan om een deel van de NPO gelden te 
gebruiken om een groep 2-3 te formeren en daar ervaring mee op te 
doen.

2021-06-16
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Bijlage 3:
Begroting 2020-2021

Mr gelden beschikbaar:
Startbedrag: 632,32
Kosten:
Bijdrage gmr 10% - 96
mr cursus:

PLUIM: -  5
0

Afscheid - 60
 Bijdrage leerlingraad  100
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Bijlage 4

Speerpunten mr 2021–2022
De speerpunten worden ieder jaar door de mr vastgesteld als leidraad voor de agenda. Ook worden
de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van het
jaarverslag.

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2021–2022 vastgesteld (vergadering van 30-
09-2021):

 Speerpunt: Communicatie naar ouders. 
Dit jaar is gekozen voor één enkel speerpunt. In het afgelopen jaar zijn er momenten 
geweest waarop de communicatie van school naar ouders beter had gekund. Denk aan uitleg
co-teaching, het vormen van een groep 2-3, het feit dat de poster met jaarplan bij Signum is 
gepresenteerd. Vraag: wat zijn logische momenten in het jaar om contact te zoeken, ook 
vanuit de mr. 

 Zaken die de mr extra monitort:
◦ Spelling: speerpunt van vorig jaar en nog niet opgelost, moet over langere tijd 

gemonitord en geëvalueerd worden.
◦ Gebouw/binnenklimaat (zie ook discussie met Signum en gemeente over gebouw; ook 

n.a.v. corona).
◦ Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. financiën en formatie
◦ Jaarplannen van de school: hoe vertaald in het actieplan?
◦ Onderbouwing van de wens tot het vormen van een groep 2-3.

Bijlage 5

Speerpunten mr 2020–2021
De speerpunten worden ieder jaar door de mr vastgesteld als leidraad voor de agenda. Ook worden
de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van het
jaarverslag.

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't  Schrijverke 2020–2021 gehaald uit de enquête van
leerlingen en ouders:

 Huiswerk/weektaak in teams/ online werken vasthouden (11)
 Spelling binnen concept OGO (9) omdat die bepalend zijn voor concept,  visie van

school.
 Portfolio — ook ouders betrekken (7)
 Co-teaching (5) Ouder informeren wat co-teaching inhoud.
 Communicatie (4)
 Techniek (3) omdat die bepalend zijn voor concept, visie van school.
 Beweging (1)

Vanuit de mr zijn nog geen speerpunten benoemd als eigen initiatief omdat de samenstelling
vrij nieuw is. Begin 2021 zullen we het hier alsnog over hebben.
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