
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – Notulen (definitief) 
 
Datum:  16-03-2021 
Tijd:   19:00 uur – 20.40 uur 
Locatie:  Teams 
Aanwezig:     Mart Muller (MM), Sylvia van Rooij (SR), Hedy van Harselaar (HH), Kitty     
                       Breuer (KB), Anita Smit (AS) 
Notulist:  SR 
 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen  

Met een kleine aanpassing wordt het verslag goedgekeurd. 
 

3. Update GMR  
De verslagen van de laatste 2 vergaderingen zijn met de MR gedeeld. 

 
Vanuit de Catamaran zal het godsdienstonderwijs voor de agenda van de GMR 
worden aangemeld door MM. 
 

4. Inventariseren wijzigingen MR - 2021-2022 

Er zijn geen beoogde wijzigingen. Vooralsnog blijft AS de vervanging verzorgen 
van de zieke collega. In de Flessenpost na definitief vaststellen van deze notulen 
zal dit gedeeld worden met de ouder(s)/verzorger(s). 

 
5. Formatieplan schooljaar 2021-2022 (instemming PMR) 

Er is binnen BLICK een taskforce opgetuigd om een taakstelling uit te voeren. 
Hierover is een oriënterend gesprek gevoerd. Komende week is er een nieuw 
overleg op bestuurs- en schoolniveau. Op de studiedag van 6 april wordt het 
team geïnformeerd over de stand van zaken. 

 
6. Werkverdelingsplan (instemming PMR) 

Er is geconstateerd dat er binnen BLICK verschillend wordt omgegaan met  het 
werkverdelingsplan. De domeingroep Personeel en de bijbehorende 
aanspreekpunten van de GMR hebben dit opgepakt. De mogelijkheid bestaat 
dat een lid van de PMR zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
voorlichtingsbijeenkomst. Er zijn wel mogelijkheden voor invulling per school, 
maar in principe zijn de uitgangspunten gelijk. Om het overzicht te kunnen 
bewaren is het belangrijk om het werkverdelingsplan per deel ter behandeling 
aan te bieden aan het team. Het team is eigenaar van het werkverdelingsplan. 
In deze fase wordt de basis gelegd voor het schooljaar 2021 – 2022.   
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7. Punten vanuit de directie 

De koppeling tussen de citoscores en het ouderportaal van ParnasSys levert in 
sommige gevallen andere scores op. Met de DULT koppeling, die is 
aangevraagd, moet dit opgelost zijn. Aan het einde van de week zou dit opgelost 
moeten zijn. 
 
De Onderwijsinspectie heeft bij het nieuwe bezoek van 1 maart 2021 een 
voldoende gegeven voor zicht op ontwikkeling.  

 
De vakanties voor de scholen van BLICK voor volgend schooljaar zijn bekend, 
deze staan op de BLICK website.  Hierin staan nog niet de schoolspecifieke 
studiedagen en leerlingvrije dagen. 
 

8. Rondvraag  
Geen punten. 

 
9. Input voor Flessenpost  

- Situatie rondom groep 3 
- Vakanties 

 
10. Post   

Geen binnengekomen post 
 
 

                    Actielijst. 
 
 

HH 
 

Verzoek indienen bij Parnassys of de 
WIG5 toetsen met deelresultaten in het 
ouderportaal gedeeld kunnen worden. 
Hedy informeert bij ParnasSys / WIG / 
collegascholen. 

Voor 1 december 
2020 
 

MM Godsdienstonderwijs aanmelden voor de 
agenda van de GMR 

Voor 20 april 
2021 

HH en MM 
 

Instemmingsovereenkomst schooltijden 
tekenen. 

Voor juli 2021 

 
 


