
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – notulen definitief 

 

Datum:  16-11-2021 

Tijd:   19:20 uur 

Locatie:  MDE 

Aanwezig:      MM, SR, HH, KB, AS 

Notulist:  KB 

Bijlagen: 2021-10-05_Concept notulen.docx 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen  

- Zie bijlage ‘2021-10-05_Concept notulen.docx’ 

Goedgekeurd na een enkele aanpassing. 
 

3. Update GMR  
Update en communicatie van de GMR: 
Er zijn 2 scholen binnen ons bestuur die geen toestemming hebben gegeven om 25% 
van de NPO- gelden in een gemeenschappelijke solidariteitspot te storten. De gevolgen 
hiervan zijn nog niet duidelijk. 

 
4. Vaststelling aanpassingen ‘Huishoudelijk regelement’  

Het huishoudelijk regelement wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

5. NPO-gelden update  
De stand van zaken m.b.t. de (bovenschoolse) NPO-gelden. Zie punt 3. 

 
6. Update personeel / uitval  

HH geeft een update. Het personeelstekort wordt nu nijpend. Blick verzamelt op de 
verschillende scholen ideeën om zo tot een “Task Force” (taakgroep) te komen. 
 

7. Maatregelen Corona  

We bespreken de laatste ontwikkelingen. Het Crisisteam van Blick komt nu weer 

regelmatig bij elkaar. Zij volgen de RIVM voorschriften. 

Het lijkt wel mogelijk om de studiedagen van 24 en 25 november “live” door te laten 

gaan. 

 

8. Vormingsonderwijs  

Dit onderwerp is ook bij de GMR besproken. Het geven van vormingsonderwijs en/of 

godsdienstonderwijs zal Blickbreed worden opgepakt. Dit onderwerp ligt dus nu op 

bestuurlijk niveau. 

 

9. (Overige) Punten directie 

- De begroting van de Catamaran zal in januari 2022 worden gedeeld met de MR. 
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10. Inzicht in resultaten Parnassys en rapporten 
Vorig schooljaar is dit onderwerp geagendeerd om op te pakken. We zijn de enige 
school van ons bestuur die het ouderportaal van Parnassys open heeft staan. We 
besluiten het ouderportaal te sluiten. 
De rapporten (ontwikkelingsmap) die we nu gebruiken zijn toe aan verandering en 
vernieuwing.  
De ICT-er van de Catamaran gaat kijken naar de mogelijkheid van een (meer)  digitaal 
rapport. 
De ontwikkeling naar een vernieuwd rapport zal een samenwerking moeten zijn tussen 
de kennis van school en de wensen van ouders. In een later stadium kan eventueel de 
leerlingraad om advies gevraagd worden. 
In de volgende vergadering zal het tijdpad naar een nieuw rapport aan de orde komen. 
  

11. Rondvraag 
- ontwikkelingen rond Rots en Water: Vanaf volgende week starten deze lessen. 
Groepen 1 t/m 6 krijgen dit schooljaar 10 lessen. 
De groepen 7 en 8 zullen dit schooljaar lessen volgen van “Marietje Kessels”. 
Voor de kleutergroepen wordt er geïnformeerd naar de mogelijkheid van MRT. 
- Budget MR: Wat gebeurt er met het budget van de MR wat niet gebruikt wordt? HH 
gaat hierover navraag doen. 

 
12. Post  

                     Actielijst 
Wie Wat Wanneer 

HH en 
MM 
 

Afspraken maken over het gebruik van het 
ouderportaal in samenwerking met ouders.  

Is gedaan. 
 

MM Godsdienstonderwijs aanmelden voor de 
agenda van de GMR. 
 

Is gedaan, wordt 
Blickbreed 
opgepakt.  

HH Schrijft een brief naar ouders of zij nog 
deelname van hun kind wensen aan het 
godsdienstonderwijs in het nieuwe 
schooljaar. 

Eind schooljaar 

Allen  De ontwikkeling naar een vernieuwd rapport. 
 

Tijdpad moet nog 
vastgesteld 
worden. 

MM, HH en SR Verzamelen van Rapporten van andere 
scholen als voorbeeld. 

 

HH Informeren waar het ongebruikte budget van 
de MR blijft. 

Voor 23 nov. 2021 

 

              Besluitenlijst 
Datum Besluit 

05-10-2021 Aan het einde van elk schooljaar gaat er een brief naar ouders of zij 
nog deelname van hun kind wensen aan het godsdienstonderwijs in 
het nieuwe schooljaar. 

14-11-2021 We sluiten de notulen van de MR vergadering af met een 
besluitenlijst. 

14-11-2021 We gebruiken de WhatsApp groep MR alleen indien nodig.  
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