
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – notulen 15-03-2022 definitief 

 

Datum:  15-03-2022 

Tijd:   19:30 uur 

Locatie:  MDE 

Aanwezig: MM, SR, KB, HH, AS, RR 

Notulist:  SR 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen  

De notulen worden na aanpassing goedgekeurd. 
n.a.v. de notulen: 

• De afspraak met het vervangingsfonds is op 11 februari niet doorgegaan. De 
afspraak zal nu plaatsvinden in het schooljaar 2022/2023. 

• KB heeft onderzoek gedaan naar het ongebruikte budget van de MR.  Ons 
bestuur geeft budget om ons te faciliteren om een goede MR te zijn. Het 
ongebruikte geld gaat aan het einde van het schooljaar terug naar het bestuur. 
De MR hoeft geen begroting te maken maar dient wel verantwoording af te 
leggen.  Informatie rondom de financiële situatie van de MR wordt 
rondgestuurd onder de leden. 

 
3. Update GMR  

RR is aanwezig voor een korte update.  

• Er wordt nog gezocht naar een moment voor samenkomst met alle MR-en.  

• De afgelopen periode is tijd besteed aan een betere samenwerking. Er is een 
scan gedaan op www.sterkmedezeggenschap.nl/mr-scan/. De GMR heeft deze 
gezamenlijk ingevuld.  

• Protocol schorsen en verwijderen 

• Veiligheidsplan (arbo en grensoverschrijdend gedrag) 

• Notulen van de GMR dienen in principe openbaar te zijn, tenzij… op dit 
moment is hier nog geen sprake van. Ook niet alle Mr’en maken hun notulen 
openbaar. Het zou mooi zijn als hier 1 lijn om komt. 

• Er vertrekken 3 leden uit de GMR. 
 

4. Update formatieplan  

Op dit moment is er geen nieuwe informatie op dit gebied. 

 

5. Inventarisatie MR komend schooljaar  

Voor komend schooljaar zijn er geen wijzigingen. 

 

6. Input NPO gelden voor komend overleg  

Komende vergadering gaan we in zijn geheel besteden aan de NPO gelden. De 

definitieve middelen voor komend schooljaar zijn op dit moment nog niet bekend. Op 

het moment dat deze bekend zijn worden die met de MR gedeeld. De vergadering staat 
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gepland op woensdag 20 april om 19.00. 

 

7. Project ‘Inzicht in resultaten Parnassys’  

De pilot voor de vernieuwde ontwikkelingsmap bij de kleuters is gestart. Voor de 

leerkrachten werkt het nieuwe concept prettiger dan het oude. Het opstellen van de 

rapportage gaat beter. Ook ouders zijn enthousiast. Ouders geven aan dat ze sneller 

kunnen zien wat er van een kind verwacht wordt en dat ze er makkelijker concrete 

vragen over kunnen stellen. 

Alleen over de cruciale doelen wordt gerapporteerd, de overige en onderliggende 

doelen worden wel geobserveerd en bijgehouden en meegenomen in het gesprek 

indien nodig. 

Er is nu alleen voor groep 2 met dit concept gewerkt. Op dit moment krijgt groep 1 nog 

geen map mee naar huis. Er wordt naar gekeken of dat wenselijk is met deze methode. 

 

HH heeft een stappenplan opgesteld met het team om het proces zorgvuldig te 

doorlopen. Er is nu een brainstorm geweest met het team. De volgende stap zou zijn om 

te kijken naar hoe andere scholen het doen qua schriftelijke rapportages aan ouders. 

Voor de volgende reguliere vergadering stemmen MM en SR samen af over de wensen 

van ouders hierin en vragen andere ouders ook om input. 

 

De gesprekken worden in dit proces ook onder de loep genomen. De gesprekscyclus valt 

nu samen met de citocyclus. De algemene mening van het team is dat het te weinig 

gesprekken zijn over het jaar heen en dat er een moment bij moet komen, bijvoorbeeld 

in november. Als de frequentie aangepast wordt moet ook de invulling nader bekeken 

worden. 

 

8. (Overige) punten directie 

Er zal in de komende weken BLICK breed aandacht worden besteed voor de 

medewerker tevredenheid. 

 
9. Input voor Flessenpost 

  Een update over de ontwikkelingen rondom de ontwikkelingsmap. 

 
10. Rondvraag  

Het is fijn dat er veel meer contact is met ouders, zowel vanuit de ouders als vanuit de 

leerkrachten is dit echt gemist. 

 
11. Post  

Geen ingekomen post. 
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                     Actielijst 
Wie Wat Wanneer 

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

Voor 17 mei 

KB Informeren waar het ongebruikte budget van 
de MR blijft. 

voor 15 maart 

MM Datum prikken voor bijeenkomst met OR Voor 12 april 

MM en HH Jaarplanning van de MR bekijken Voor 17 mei 

MM Indeling vergadering naar thema inrichten Einde schooljaar 

 

              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.  

 

 
 
 


