
 

 
MR vergadering 11 mei 2022 
19.30 uur –  21.00 uur online 
Aanwezig: Arianne, Joep, Giralda, Netty, Sjaak en Natascha  
Afwezig: Marieke 

1. Opening Arianne opent met een gedicht geschreven vanuit een 

pleegkind. 

2. Ingekomen stukken + 

mededelingen directie 

• Ouders in school na Corona 

onderbouw 

• Zorg 

• Kwaliteits coördinator 

vacature 

• Opvang kinderen Oekraïne 

• Formatie 

• Bovenschools 

 

Ouders in school na Corona onderbouw 
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag inloop bij de 
kleuters. Woensdag vanaf half 9 koffiemoment voor alle 
groepen. CJG wil eraan deelnemen. 
Zorg 
Het aantal ouders dat zorg mijdt valt mee. We proberen daar 
vanaf de kleuters al meer duidelijkheid naar ouders te geven. 
We zijn ook alert op het noteren daarvan in Parnassys. We 
willen hierin ook graag samen met ouders optrekken. 
Kwaliteitscoördinator vacature 
 Vandaag heeft de kandidate meegelopen. Het moet nu 
financieel onderhandeld worden, ze komt namelijk uit het 
VSO, en daar wordt beter betaald.  
Opvang kinderen Oekraïne 
Bemensing qua personeel blijft lastig. Er moet eigenlijk nog 
een groep bij. Gaan we dat hier op school doen? We kunnen 
het over 2 scholen verdelen. 
We geven horen, zien en schrijven in het Nederlands. 
Sommigen krijgen alweer online les vanuit Kiev. Er is soms 
wantrouwen en stress onderling. Sommige ouders hebben 
hoge verwachtingen. Het zijn ook stadsmensen met een hoog 
opleidingsniveau. 
Formatie 
Wilma neemt BOC (Bovenschools Opleiding Coördinatie) 
taken over van Giralda.  
Besluit MR: Formatie goedgekeurd. 
Bovenschools 
Henk Norder gaat per 1 september weg. Er komt een 
vacature. Van Beek en Terpstra gaat een interim aanstellen.  
Inspectie 
Raad van toezicht moet veel meer toezicht houden en dat is 
niet wat Henk Norder doet. Als verbeterpunt hebben we 
gekregen om meer toezicht te houden. Dat is ook een andere 
manier van werken. 

3. Gang van zaken 

• Bespreken 

bestuursformatieplan 

Bespreken bestuursformatieplan 



 

Volgende vergadering: 22 juni 2022 

• Evaluatie lopende jaren in 

meerjaren schoolplan 

nieuw plan 2023 

• Bespreken meerjarig 

beleidsplan VPCO 

• Bespreken schoolgids 

(huidige versie: wat is er 

nodig voor volgend jaar) 

• Begroting school 

Wordt aanstaande vrijdag besproken. Qua 
personeelsbezetting kan de voorgestelde formatie uit. Dat is 
dan wel inclusief NPO-gelden. 
Evaluatie lopende jaren in meerjaren schoolplan nieuw plan 
2023 
Evaluatie levert Giralda in bij de inspectie en komt van 
verslag naar ouders. 
Nieuw plan gaat Giralda maken en die krijgen wij als MR. 
Bespreken meerjarig beleidsplan VPCO 
Moet nog geschreven worden, die komt bij de GMR. 
Bespreken schoolgids 
De nieuwe gids bevat geen grote veranderingen. Wij kijken 
naar de huidige versie en geven dat zo snel mogelijk door. 
Begroting school (bespreken we zonder Giralda erbij) 
Bekijken voor de volgende vergadering. We maken een 
afspraak hiervoor, bij voorkeur op een middag. 

4. Actiepuntenlijst deel 1  

pauze  

5. Vaststellen notulen  

• MR-vergadering 9 maart 

2022 

Vastgesteld. 

6. Actiepuntenlijst deel 2 Besproken 

7. Verslag contact MR 
Bernhardschool 

Joep wilde graag contact over de begrotingen. 
Heel veel dezelfde dingen, fijn gesprek gehad. 
Joep heeft het als prettig ervaren en zou wel willen kijken om 
jaarlijks een contact te hebben met andere MR-en van de 
stichting. GMR bespreekt toch andere dingen.  

8. OC 

• Notulen OC 7 maart 2022 

• Notulen OC 11 april 2022 

OC 

• Kerstboekjes: onduidelijk wat het plan is voor volgend 
jaar. 

9. GMR 

• Notulen GMR 7 maart 2022 

(eventueel nagezonden) 

Delen als hij er is. 

10. Voorbereiden 

verkiezingsprocedure MR-leden. 

Nieuwe procedure in Roffel van 20/5. 

Personeelslid Natascha neemt afscheid. 

11. Taakbereiden en taakbelasting 

afgelopen jaar. 

Personeel is tevreden, geen wijzigingen nodig. 

Prima verlopen. 

12. Rondvraag Maaike bedragen TSO. 2x 20 euro in notulen verkeerd.  


