
Notulen Overleg- en MR-vergadering 

Datum: Woensdag 20-04-2022 

Tijd: 19.45 uur – 21.30 uur 

Locatie: op school  

Aanwezig: Jack, Femke, Richard, Geeske, Evelyn, Marian, Siebrig 

1. Opening  

Femke opent de vergadering, sinds lange tijd weer eens op school 

2. Agenda - Er zijn punten toegevoegd 

3. Notulen vorige vergadering 

* Marian maakt een aanpassing wat betreft de gmr in notulen. 

* update notulen 

* opmerking femke: website niet goed leesbaar op de mobiele telefoon 

   Dit is een algemeen probleem, waar L&E van bovenaf mee aan de gang moet. 

* afspraak herhalen om elke nieuwswiek even een aantal zinnen aan de MR te wijden,  

   Geeske en Femke pakken dit op. 

4. Overlegvergadering 

➢ Bespreekpunten vanuit schoolleider/ directeur: 

• Actuele ontwikkelingen 

• Vervangingsproblemen: Tot dusver 1 groep naar huis moeten sturen of het 

werd binnen het team opgelost. Dit geeft extra druk bij de collega’s. De 

invallerspool is leeg, het houdt een keer op om dit steeds onderling op te 

lossen. We zijn druk op zoek naar nieuwe collega’s. Op dit moment zijn er 

veel detacheringsbureaus, die leerkrachten voor veel geld uitzetten. We 

nemen het volgend schooljaar afscheid van onderwijsassistente Miki, na 3 

jaren. We zoeken een nieuwe onderwijsassistente voor de onderbouw.  

Siebrig wijdt hier een stukje aan in de nieuwswiek. 

• Groepsverdeling 2022/2023 

Het voorlopig plaatje voor het volgend schooljaar is besproken in het team 

en Siebrig neemt de MR daarin mee. 

Inzet NPO gelden schooljaar 2022/2023 

We hebben wat betreft de besteding hiervan nog iets langer de tijd voor om 

hier een keuze in te maken. Vorig jaar 700,-, dit jaar 500, -. 

M.b.v de schoolscan hebben we dit jaar de NPO gelden ingezet voor groep 7. 

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en we zouden dit graag zo willen houden. 

De methode Nieuw Nederlands is ook van de NPO gelden aangeschaft. De 

methode bevalt goed, maar er zitten hier en daar nog wat kinderziektes in, 

daarnaast is er een leesexpert van betaald.  

• Inzet werkdrukgelden: extra uur vakleerkracht, onderwijsassistent 

onderbouw, +/- 12 uren. 

Tip om mee te nemen in het team: is het iets om het extra uur van de             

vakleerkracht voor langere tijd vast te leggen. 

 



PR : geen open dag gehad de laatste paar jaren i.v.m. corona. De scholen in 

het dorp Winsum hebben besloten om het niet meer met alle scholen 

tegelijk te doen. We gaan hier op korte termijn mee aan de slag om iets voor 

onze school te organiseren.  

•  Onderzoek wijziging schooltijden 

 We maken van groep 1 t/m 8 heel veel uren. 

 Ellis kijkt naar het aantal uren onderwijs wat we geven en is gevraagd        

 om verschillende berekeningen te maken.       

 Instemmingsrecht MR… ouders wel actief bevragen. 

 

 Bespreekpunten vanuit MR: 

• Evalueren inloop ouders in school (nav notulen) 

Het bevalt erg goed zoals het nu loopt. 

• MR verkiezingen (Femke) 

Er zijn tot nu toe 2 nieuwe aanmeldingen 

• MR vergadering mei/juni (Femke) 

Mocht er ad hoc nog vergaderd moeten worden dan evt. kort bij elkaar online. 

• Website (Femke). 

zie punt 3 notulen mobiele telefoon 

 

 

5. MR-vergadering 

➢ Bespreekpunten: 

• Stand van zaken GMR (agenda en notulen) 

Meest actuele wordt door Geert doorgestuurd. Femke geeft ze door aan 

de MR, zie mail. 

• Ouderbetrokkenheid (agendapunt april) (afstemming ouderraad?) 

in de teambespreking eerst ook bespreken wat kunnen we allemaal doen: 

Schoolproject, workshopavond, kijken in de klas. Meenemen in het 

jaarrooster en begroting!   

• PR/website (stand van zaken) 

Een film maken? 

Met het team bespreken wat zouden we willen, hoe , wat is de boodschap, wat wil je laten 

zien ,dan evt. mensen inhuren, vragen. Wat bereik je ermee, waar wil je naar toe en daar 

gebruiken we die en die methode voor. 

6. Rondvraag - geen 

7. Sluiting  

 

MR onderwerpen lijst: 

• Verkenning verandering schooltijden (nav MR vergadering 13-10) 

• Ouderbetrokkenheid (wat en wanneer aandacht aan besteden) : bespreken in team, 13 juni 

erop terug komen in de MR. 

• PR/website 

• MR verkiezingen (maart) 



• Volgende vergadering 13 juni 2022. Tenzij er eerder iets besproken moet worden t.a.v. de 

formatie . 

 

 

 

 


