
Agenda MR    Het IJzeren Kind/ 03JH/ Rosmalen 

Datum: 02-12-2020        Tijd: 20.00-22.00u. 

Aanwezig: Frank Erwin Liesbeth Ingrid Anita Arjan Angelique 

Notulist: Elmar                    Bericht van verhindering: 

 

20.00 - 2030u. Welkomstwoord (Erwin) -Besloten deel- 

Onderwerp  

Mededelingen PMR De collega’s zijn tijdens twee momenten ingelicht over de stappen van de MR 
van het afgelopen jaar. Het donderdagmoment voelde voor de PMR fijner, er 
was veel herkenning. De maandaggroep was kritischer. Na deze gesprekken 
heeft de PMR nog een enkele keer iets gehoord over het proces, maar in 
principe is het erg stil.   
 

Concept 
Medezeggenschapsstatuut 
+ MR-reglement 
 

Er wordt goedkeuring  verleend aan de Medezeggenschapsstatuten. Er waren 
geen noemenswaardige onderdelen. 

Verkiezing MR-leden 
 

Er moeten nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden, de termijn van 
Liesbeth loopt af. 
Anita heeft opzet voor de vorige verkiezingen. 
Ook voor de PMR moeten een verkiezing uitgeschreven worden, om de juiste 
weg te volgen. 
Dit doen we voor volgend schooljaar. 

 

20.30 - 22.00u. Welkomstwoord (Erwin)   -Openbaar deel- 

Aangesloten als gast: Sonja  

Voor Directie/MT  aangesloten: Ed Jolanda 

Notulen 13-10 bekrachtigen 
 

In de notulen staat de subsidie vermeld, deze wordt ingezet voor de rest 
van het schooljaar. De begeleiding hierdoor is gestart. 
Het betreft het werkverdelingsplan, niet de “taakuren”, dit plan is 
goedgekeurd. 
De notulen zijn met deze aanpassingen goedgekeurd, Frank past deze aan 
en stuurt deze naar Arjan. 

Mededelingen directie/MT Er zijn meerdere mensen die dit jaar nog afscheid moeten nemen, dit zal op 
een langere termijn gebeuren i.v.m. de Corona-regels en wensen van deze 
personen. 
De nieuwe conciërge (Peter) is deze week gestart. 
Voor de instroomgroep loopt het vooralsnog lastiger om iemand te vinden. 
Er zijn weinig mensen beschikbaar. De wens is om een 
instroomgroepleerkracht een meer bekend gezicht van de school te laten 
zijn, dus hier wordt nog gekeken naar welke vorm van instromen er ingezet 
gaat worden. 
De vacature staat nu extern uit, momenteel nog zonder succes. 
De verkeerssituatie is benoemd in de nieuwsbrief, hier is de komende tijd 
extra aandacht voor. Ook eventueel richting de wijkagent/gemeente/BOA’s. 

Mededelingen MR 
 

Als MR zijn we op zijn minst teleurgesteld in de brief van de CvB. Hij doet 
geen recht aan de inspanning, de insteek, het respect en de 



beweegredenen die wij als MR hadden om deze stappen te zetten. We 
kijken vooruit en willen opbouwend door. 

Toelichting op advies / 
instemmingsaanvragen 
 

Professioneel statuut: 
De basis voor dit plan is het Kindcentrumplan.  
De PMR moet hier nog instemming op geven. 
Werkverdelingsplan: 
Het plan is toegelicht aan de PMR. 
De PMR gaat akkoord met dit plan. 
Toptalentenbeleid: 
De OMR moet nog instemming geven op dit beleid. 

 

Tussenopbrengsten groep 8 
/ Analyse COVID impact 

Er zijn analyses gemaakt en gesprekken geweest  met de leerkrachten en IB-
ers (en MT)  om te kijken wat de vervolgstappen zijn.   
Groep 8 heeft veel adaptieve toetsen, dat maakt het lastig om te vergelijken 
Begrijpend lezen is  op niveau, spelling loopt achter, woordenschat is helaas 
niet te vergelijken omdat er een nieuwe toets is. Ed geeft aan dat de 
resultaten van groep 8 niet onder druk staan. De resultaten voor de hele 
school zijn wel goed om  in de gaten te blijven houden. 

Jaarplan 2020-2021 Er  is kort verwezen naar het document, waarin op één A4-tje de punten 
voor het huidige schooljaar staan. 

Begroting 2021 / Formatie 
2021 / Meerjarenbegroting 

De begroting is besproken. Ed heeft wat dingen besproken, die genoemd 
worden in het plan. 
De hallen worden wel meegenomen in de begroting. 
Het schoolplein opknappen valt dit jaar niet in  de begroting. 
Het stukje hoogbegaafdheid is besproken, het is een hiaat in onze school. 
Met deze incidenteel extra middelen vullen we dit gat. De PMR uit vragen 
bij de keuze van de besteding van dit (extra ) geld.  
In de prognose kunnen we komend schooljaar dezelfde aantal klassen 
houden. Een kleine groei zou fijn zijn. 
 

Rondvraag Er was niks voor de rondvraag 
Erwin bedankt de aanwezige gasten. 

 

Actiepunten: 
Notulen aanpassen en doorsturen/plaatsen 
PMR goedkeuren Professioneel statuut en officieel werkverdelingsplan 
OMR goedkeuren toptalentenbeleid 
 

Komende vergadering: do. 14 januari 2021 (notulist: Ingrid) 

 

Overige data MR-bijeenkomsten: 

-Ma. 1 maart (notulist: Angelique) 

-Di. 20 april (notulist: Liesbeth) 

-Wo. 9 juni (notulist: Anita) 

 


