
notulen medezeggenschapsraad  

Datum:              14-09-2021 op school 
Aanvang:           18:00 uur – 20:00 uur 
Aanwezig:          Kajel Singh  
  Reshmie Ramnath  
  Tabitha Plomp (notulist) 
       Michelle Geers (- de Deugd) (voorzitter) 

 
Afwezig:   

1. Opening: 
Michelle heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen:  

Kajel: 

- Graag vragen over de stukken van te voren mailen. Dit helpt voor de efficiëntie. (actie) 

- Bij de stukken ook toevoegen wat er van de MR verwacht wordt. (actie) 

- Team is bezig met een gedragsprotocol. We zitten nu nog in de fase van uit proberen of het 
protocol compleet is en werkt. Over een tijdje zal de MR gevraagd worden om hier naar te kijken 
voordat het naar alle ouders gestuurd wordt. 

Week tegen pesten wordt extra aandacht aan besteed.  

Michelle: 

- aanbod cursus voor de MR. Is daar behoefte aan?  

Er komen ook hierover reclames binnen op de MR mail. Tabitha zal deze doorsturen naar een ieder. 
Het blijkt om dezelfde organisatie te gaan, maar de info is nu ook bij de leden digitaal aanwezig. 

3.  Vaststellen notulen: 

De notulen van 15 juni jl. zijn verder vastgesteld. 

 

4. Rondvraag:  

- Komt er nog een informatieavond oid?  

Bij het startgesprek wordt er een folder meegegeven en kunnen er vragen over gesteld worden. De 
drempel om iets te zeggen of vragen tijdens zo’n gesprek over de folder is dan ook wat lager voor 
ouders.  
Voor deze werkwijze is gekozen i.v.m. de zeer lage opkomst de laatste jaren op de informatieavond. 
Het lijkt veel bij het centrale moment. Totdat de splitsing in de groepen komt. Dan gaat het vaak 
maar om enkele ouders. Wel jammer voor die ouders die hier wel naar toe zouden komen.  

 

5. Actiepunten:  

• Nogmaals het mail adres herhalen; in het volgende Melodietje 2 juli. (Tabitha vraagt 
aan Brenda) > dit is gedaan. 
• Nieuwe MR lid aankondigen in het Melodietje. Leslie vragen iets over zichzelf te 
schrijven. (Tabitha vraagt aan Brenda en Leslie) > dit is gedaan 
 
• Wie en wanneer past op website pagina MR aan?? (actie)  



>  Er komt een nieuwe website via social schools. Als dat rond is, dan de MR pagina 

aanpassen. (actie) 

• ITS (Roos) vragen of het mogelijk is dat anderen (bv. Ouders) inloggen op het email 
account van de MR  (Tabitha vraagt) > Dit is gebeurd. Rosemary dacht dat dit op de wijze 
moest zoals we al geprobeerd hadden.  
Een andere optie is om een groep MR aan te maken in Social Schools. Hierin kunnen we 
dan ook documenten delen etc. Kajel maakt dit aan. (actie) 
 
• lijstje met data MR vergaderingen (21-22) en standaard stukje tekst aan Brenda 
geven tbv nieuwsbrief (Tabitha)  > is gebeurd. 
Volgend schooljaar iets later de eerste vergadering ivm het delen en voorbereiden van 
stukken. 
• Data MR 21-22, invullen op Jaarplanning (Tabitha) > doen we in de vergadering 
 
• Jaarverslag MR voor verg. nov. (Tabitha)  > is in ontwikkeling. Michelle en Tabitha 
kijken hier samen naar. 
 
• Bespreken School ondersteuningsprofiel (SOP) op eerstvolgende MR vergadering.  
➢ Dat staat voor nu op de agenda 

• Opnemen bijlage bij hh. regelement met wanneer de MR advies- en wanneer 
instemmingsrecht heeft en benoemen in hh. regelement dat er een bijlage is. (Michelle 
/ Reshmie ??)  

➢ We besluiten nu het huishoudelijk regelement zo laten. En evt. een bijlage toe te 
voegen als blijkt dat dit toch handig is. 

 
• Formatie (aantallen); Kajel mailt dit naar ons. 
➢ Dit is niet gedaan, maar Kajel licht het nu in de vergadering toe. Dit item is 

informerend aan de MR.  
 
• Reshmie spreekt samen met Leslie een moment voor na de vakantie af om een 
steekproef te doen voor de bonnetjes bij Brenda (administratie) (kascontrole)  
➢ Leslie spreekt hiervoor een moment af met Brenda. (actie) 

 

6. Ingekomen stukken: Geen 

 7. Agenda punten: 

- Voortgang en inhoud programma’s i.v.m. ‘achterstanden’ door Corona  
Voor de zomer hoefde de MR alleen ingelicht te worden. Nu is het ministerie van OCW ermee 
gekomen dat de MR moet instemmen. Kajel geeft een presentatie en legt uit.  
We spreken onder andere over de gewijzigde manier van het lesgeven. Na de eerste instructie gaan 
de leerkrachten (meer) observeren en zien zo welke kinderen nog verlengde instructie nodig 
hebben. Dat kan per vak en per onderwerp van het vak verschillen. Eerder waren er vaste groepen 
leerlingen die altijd meer instructie kregen. Nu is het onderwijs meer op maat.   
 
Idee van Reshmie: is het een idee / mogelijk om met ouders op een rapportgesprek te delen wat er 
opvalt bij observaties (bv. bij rekenen). Hier zal over nagedacht worden, hoe dit te realiseren is.  

Hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij school / bij de thema’s van bv. de groepen 1-2? Ook 
hier zal over nagedacht worden. Hoewel het idee ook wel is, dat als ouders weer meer de school in 
mogen, dit vanzelf ook wel zal gebeuren.  (actie) 

Als er nog ideeën / aanvullingen zijn, dan kan dit altijd nog met Kajel besproken worden en evt. 
toegevoegd worden.  

Michelle (voorzitter) ondertekent het NPO programma voor akkoord. 



- School ondersteuningsprofiel (SOP); Tabitha licht toe wat het voor een protocol is en waar het 
voor dient en Kajel geeft een praktijk voorbeeld.  
Michelle ondertekent voor akkoord. 
 
- Ondertekenen hh. regelement door MR leden;  
Alle leden tekenen voor akkoord.  
 
- Afspraak maken in de MR / taken leden MR 
> Bijhouden website : Michelle en Tabitha 
> opstellen notulen en agenda: Tabitha 
> diverse taken die opkomen zullen per vergadering verdeeld worden. 
 
- Verder invullen jaarplanning MR 21-22 > is gebeurd.  
 
8. Afsluiting: De vergadering wordt om 20:00 uur afgesloten. 
 

 

Acties: 

• Vanuit vorige acties:  
- Wie en wanneer past op website pagina MR aan??  
>  Er komt een nieuwe website via Social Schools. Als dat rond is, dan gaan we de MR 

pagina aanpassen.  

- Een groep MR aan maken in Social Schools. Hierin kunnen we dan ook documenten 

delen etc. Kajel maakt dit aan. (actie) 

- Kascontrole > Leslie spreekt hiervoor een moment af met Brenda. 

 

• MR leden mailen voor de vergadering de vragen over de stukken  

• De indiener van de stukken vermeld erbij wat er van de MR leden wordt verwacht 

(ter info, advies of besluit) 

• MR groep aanmaken in Social Schools. > Kajel 

• Leslie spreekt af met Brenda 

• Observaties die leerkrachten doen bij rapportgesprek delen. Hoe is dit te realiseren? 

> team 

• Ouders van groep 1-2 meer betrekken bij de thema’s. Over nadenken. > team 

 

 

Niet vergeten: 

- MR pagina op nieuwe website maken 
- Eerste MR vergadering in het nieuwe jaar later plannen. 


