
Notulen MR-OVERLEG 
21 november 2022 

 

Locatie: Rembrandt 
tijd :  19.45 uur  

 
Aanwezig:   Piet, Astrid, Ron, Sebastiaan (online), Elske & Joyce 

Afwezig:  Maaike en Jacqueline 
Uitgenodigd:  Directie bij punt 3 (Esther) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
Welkom Astrid en Sebastiaan 

 
2. Voorbereiden ingekomen stukken directie  

We lopen de ingekomen stukken gezamenlijk door. 
 

3. Bespreking stukken met directie 

− Stand van Zaken 
− Formatie:  

− Er zal een wissel plaatsvinden. Een stamgroepleider van de 
Willibrord gaat als instructieleider naar de Rembrandt. Er 

valt een gat bij het Schildpaddeneiland. Intern wordt dit 
opgelost. 

− 1 januari start nieuwe IB-er op de Willibrord, zij zal 
ingewerkt worden door de huidige IB-er en de IB-er van de 

Rembrandt.  
− Met het vertrek van de stamgroepleider naar de andere 

locatie is er op de Willibrord geen bouwcoördinator meer. 
De directie is nog zoekende hoe we dit gaan oplossen of 

niet. 
− Studiedagen/scholing:  

− Vandaag is het team op bezoek gegaan bij verschillende 

Jenaplanscholen. Op zoek naar parels van andere school, 
maar ook naar onze eigen parels.  

− Naar aanleiding van het onderwerp kampgelden is kort 
stilgestaan bij verborgen armoede en de zorg die er bij MR en 

directie leeft over dit onderwerp. 
− Kampgelden 

− Vooral de prijzen van de busreizen zijn omhooggegaan. De 
directie heeft er dit jaar voor gekozen om het kampgeld (bijdrage 

van de ouders) niet te verhogen. Naast de vervoerskosten waren 
ook alle andere kosten gestegen. School heeft een deel zelf bij 

moeten leggen.  
− MR vindt het erg belangrijk het kamp jaarlijks door te laten gaan, 

voor de groepsvorming, het onderwijs en het Jenaplan.  



− Als de kosten structureel hoger zullen zijn, moeten we gaan 
kijken naar andere oplossingen. Kampgeld verhogen, ander 

vervoer etc. 



− Werkverdelingsplan 
− Is al afgerond en het team heeft haar akkoord gegeven. 

− Jaarplan 

− Sommige punten zijn de afgelopen tijd aangepast, zodat de 
ambities en doelen realistisch blijven. Bijvoorbeeld verslag, 

weekplan etc. 
− Esther past stukje evalueren nog aan. 

− Bij (verwacht) resultaat zou MR willen zien dat er ook (of meer) 
gekeken wordt naar het (verwachte) effect dat bij de kinderen te 

zien is. Om zo een beeld te krijgen van het (verwachte) succes 
van de interventies. 

− NPO 
− De eerste vraag is waar op De Kring de grootste 

problemen/achterstanden zitten. 
− De kinderen hebben vooral last op het vlak van sociaal, 

emotioneel (welbevinden) en vieren. 
− Cognitief valt de achterstand op onze school mee.  

− Over het algemeen zien we ook veel motorische ‘problemen’.  

− Advies gegeven aan directie om naar mogelijkheden te kijken om 
bijvoorbeeld projectondersteuning in te huren van NPO-

gelden om directie te ontzien en/of gewenste projecten een boost 
te geven. 

− Communicatie ouders 
− Onlangs is er een avond georganiseerd waarbij willekeurig ouders 

zijn uitgenodigd door school. Het thema van de avond was 
communicatie vanuit school. 

− Van de avond is een verslag gemaakt. 
− De avond werd door school en de betrokken ouders gezien als 

een goede en leuke manier om ouders te benaderen en te 
betrekken. 

− De directie wil dit in de toekomst vaker doen.  
− Begroting 2023 

− De belangrijkste punten uit de begroting zijn doorgenomen.  

 
4. Notulen bestuur 1 november 

Ter informatie gedeeld. 
 

5. Notulen bestuur-mr 18 oktober 
Ter informatie gedeeld. 

 
6. Notulen/actielijst MR 19 september 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

7. Rondvraag 
− Er is een vacature bij de OPR, waarbij een leerkracht gevraagd wordt 

vanuit een van de deelnemende scholen. Vacature is gedeeld, maar 
vanuit team geen interesse. 



− Zichtbaarheid mr en contact met achterban staan nog altijd op de 
actielijst. De oudergeleding zal dit oppakken nu Astrid en Sebastiaan 

nieuw in de mr zitten. 

− MR Academie: Astrid en Sebastiaan moeten nog een inlog krijgen. 
− Uit ‘scholen op de kaart’ blijkt dat een groot deel van de kinderen op 

een hoger niveau dan het schooladvies terecht komt op de middelbare 
school. Zijn we als school te voorzichtig met het advies? 

− Net als in de klas komt er een schema voor de koekjesbeurt ☺ 
 

Actielijst 

De jaarplanning naast de 
vergaderingen van de mr leggen, 

zodat duidelijk wordt op welke 
momenten welke stukken te 

verwachten zijn. Terugkoppelen aan 
de mr in volgende vergadering. Ook 

voor nieuwe leden 

Piet en Astrid 
 

16JAN23 

Een mr-lid neemt de nieuwe leden 

even mee in de opbouw van de 

mappen.  

?? 16JAN23 

Contact met or over ouderbijdrage en 

over jaarrekening or. 

Piet 16JAN23 

Zichtbaarheid mr en contact met de 

achterban. 

Oudergeleding 16JAN23 

Inwerken nieuwe secretaris Astrid en ?? 16JAN23 

 

 

 
 


