
 

NOTULEN  
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : via Teams 
Wanneer : maandag 17 januari 2022 
Tijd     : 19:30-22.00 
Voorzitter : Hayet 
Notulist  : Ester 
Mailadres  : mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
Bijlagen  :  

  
 

Wie Namens Initialen Aanwezig Afwezig 
Hayet Zariouh Oudergeleding  HZ X  
Debby Mozes Oudergeleding DM X  
Elise Verheij 
Steven de Haard 

Oudergeleding 
Oudergeleding 

EV 
SH 

X 
X 

 

Jessica van Wichen Leerkrachtgeleding  JW X  
Jocé Offerman Leerkrachtgeleding  JO X  
Ester Jansen Notulist EJ            X  
John Bodmann Directie  JB                       X 

 

  

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE 

 

 

 

 Agendapunten Wie geeft 

toelichting 

Tijd 

1.  Voorstelrondje en demo MR Academy 
Er is een voorstelrondje omdat er twee nieuw MR-(ouder)leden zijn. Na tussentijds vertrek ouderlid en 
een komend vertrek na de vakantie, zijn we blij dat we de ouderbezetting weer op orde hebben.  
 
Daarna is er een online presentatie van Bram Buskoop van de MR Academy (een online leeromgeving), 
over wat deze MR Academy voor de MR van de Groeiplaneet zou kunnen betekenen. 

Gezamenlijk 20:45 

2.  Evaluatie van demo 
Iedereen vindt het een zinvol plan om een abonnement te nemen op de MR Academy. Jocé zegt alleen 
wel dat men zich niet moet laten overdonderen door een teveel aan informatie. Het belangrijkste is 
WMS. Deze online leeromgeving voor MR-en is goed voor ieder MR-lid; iedereen kan het op zijn/haar 
eigen moment doen. Hayet merkt op dat het ook handig is om, vooruitlopend op een specifiek thema 
dat een keer op de agenda zou staan, allemaal dezelfde cursus in de MR Acadamy gedaan te hebben 
voor die datum. 
Besloten wordt een abonnement te nemen op de MR Academy voor voorlopig een jaar. Hayet zal het 
regelen. Jocé heeft dan even geen account en zodra Debby uit de MR gaat, kan Jocé een account 
nemen. Dus een abonnement voor 6 personen. 

Gezamenlijk 21.15 

3. Stand van zaken ‘extra kleutergroep’ 
Op maandag 31 januari (dat is dus de eerste week van februari) start er een nieuwe kleutergroep. 
Deze groep zal aanvangen met kinderen die al op de Groeiplaneet zitten en sommige nieuwe kinderen 
(9 kinderen totaal in het begin) en zal dan geleidelijk uitbreiden. 

Hayet 
 

21:30 

4.  GMR 
Jocé heeft vanuit de GMR wat mededelingen: 

- De vakantieregeling is door de GMR goedgekeurd voor heel BLICK, maar studiedagen, 

roostervrije dagen (dergelijke dagen die nog ingepland moeten worden) kunnen nog door 

John vastgesteld worden en daar kan de MR dan nog haar mening over geven. 

Jocé 21:35 
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- Verder zijn de NPO-gelden aan de orde geweest binnen de GMR met name de invulling 

daarvan door BLICK. 

- Er zal een groepje worden gevormd binnen de GMR die samen met MR-en zal kijken of de 

ouders en leerkrachten nog ideeën hebben over de besteding van het bedrag dat over is van 

de 25% die bovenschools zal worden ingezet. 

- Op de meerjarenbegroting van BLICK is door de GMR een positief advies gegeven. 

- Binnen Cie. Personeel & Organisatie van de GMR zal er binnenkort eens kritisch gekeken 

worden naar hoe een werkverdelingsplan tot stand zou moeten komen, naar de uren die 

iedereen maakt en naar de cao. 

5.  Nieuwsbrief 
- Elise en Steven zullen een stukje schrijven waarin zij zich voorstellen. Dat sturen ze dan naar 

Jocé.  
- Een mededeling dat de MR een abonnement zal nemen op de MR Academy, omdat daarin 

veel zinvolle informatie te vinden is over medezeggenschap. 

Jessica 21:40 

6.  W.v.t.t.k. 
- Elise vraagt of er een centrale plek is waar bijvoorbeeld de notulen staan. Nee, de verkorte 

 notulen staan wel online. Overigens wordt er meteen besloten dat de notulen niet meer via 
 Jocé verspreid zullen worden, maar direct door de notuliste aan de MR-leden gemaild zullen 
 worden. 

- Afgesproken wordt uiterlijk één week voor de vergaderdatum de agendapunten bij de 
 voorzitter aan te leveren. 

- Online shaming vanaf groep 7 was in het nieuws. Debby vindt dat er tweewekelijks voor de 
 klas iets met mediawijsheid gedaan zou moeten worden. 

- Nieuwe datum MR-vergadering gedeelte met directie: 1 februari zou goed zijn, om 19.30, niet 
 te lang. Op de agenda moet dan staan Jaarplan 2022. (John moet dat aan de MR toelichten.) 

Gezamenlijk 21:45 

 


