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Notulen MR  schooljaar 2020-2021 

 

Datum  :       Dinsdag 22 juni 

Aanvang :    20.00-22.00 uur Online in Teams 

Aanwezig vanuit de personeelsgeleding:       Wendy Hoefnagels (voorzitter) 
Esther Westerlaken (notulist)  

         Lindy van Erp  
         Linda van der Aa  

Claudia Vera 
 
Aanwezig vanuit de oudergeleding MR:         Antoinette Geerts  

Susan van Herpen   
Daphne Geeris  
Miranda Jansen 
Cees Jan Pen 

  
Aanwezig vanuit de directie:     Manja Ockhuizen  
  
Afwezig vanuit de personeelsgeleding MR:     
  
Afwezig vanuit de oudergeleding MR:     
 

1. Opening  

-  Het is de laatste vergadering voor Miranda, Cees Jan en Antoinette.   

2. Mededelingen/ ingekomen post  

Vacatures: 
We zijn rond met procedure teamleider. Elleke van Hintum is benoemd als teamleider. Voor nu als 
teamleider LBB. Ze is nu al een aantal dagen aan het inwerken. Wij wensen haar veel succes. 
 
Klassenbezetting: 
Druk bezig met de klassenbezetting. Er staat nog een vacature voor onderwijsassistenten open. 
Hiervoor is een procedure gestart. Door de forse groei van leerlingen, komt er tijdelijk een klas in het 
trefpunt. Bij de start van het schooljaar zitten we helemaal vol. Vandaar wordt ook zo snel mogelijk 
gestart met Hub klassen in de basisschool. Hopelijk kunnen we in Januari hiermee starten. Er is een 
werkgroep met mensen vanuit ATO, Hub en het samenwerkingsverband die dit samen oppakken.  
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Samenwerking praktijkonderwijs: 
Er zijn ongeveer 11 leerlingen die uitstromen naar praktijk onderwijs de Rijzert. Dit is nog nooit 
zoveel geweest. Een hele mooie ontwikkeling omdat we ons gericht hebben op deze samenwerking. 
Door deze mooie ontwikkeling gaan we volgend jaar kijken wat nog meer mogelijkheden zijn met 
andere scholen voor VO. Deze leerlingen starten voornamelijk in een speciale klas, maar er zijn ook 
leerlingen die starten in een reguliere klas. Onze orthopedagoog en een leraar houden deze 
leerlingen mee in de gaten bij de overstap.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek: 
Naar alle ouders (stichting breed) is een link voor een oudertevredenheidsonderzoek gestuurd. Er 
hebben nog niet heel veel ouders gereageerd, vandaar dat we een herinnering hebben gestuurd. 
Vanuit de oudergeleding kwamen een aantal opmerkingen hierover. 
- Het bleek in eerste instantie niet helemaal duidelijk dat het van Hub was, mensen hebben het 

misschien weggegooid.  
- Misschien is meer uitleg over het belang van het onderzoek goed of nodig. 
- Wellicht iets tegenover zetten om het aantrekkelijk te maken.  
- Sommige vragen gaven een scheef beeld nu in deze corona tijd. Lastig om antwoord op te geven. 
- Misschien op klasbord een melding/herinnering. 
 
3. Verslag/actiepuntenlijst vorige vergadering d.d. 20 april  
Hoe is de stavaza nu met corona?  
Op dit moment is het gelukkig rustig.  
 
De notulen stellen we vast. 
 
4. Werkdrukakkoord  
Als PMR hebben we hier contact over gehad. We hebben nagekeken of alles klopt, daarbij hebben 
we akkoord gegeven en heeft Wendy het akkoord ondertekend.  
 
5. NPO: Nationaal Onderwijs Programma 
In de politiek is besloten dat er een fix bedrag naar het onderwijs gaat om achterstanden, die 
opgelopen zijn door corona, in te halen. Dat is ongeveer € 700,00 per leerling. 
Als team hebben we hier uitleg over gehad, en hebben we ideeën aangeleverd. 
Maartje, Joey en Ivonne, denken namens onze school mee na over de invulling van deze gelden. Er 
zijn nu 2 bijeenkomsten geweest waarbij is geïnventariseerd wat de wensen zijn. 
Het plan komt nog terug in de MR, omdat de MR formeel instemmingsrecht heeft.  
Thema’s die iets kunnen betekenen zijn onder andere: 
-  Sociaal emotionele ontwikkeling. Groepsgevoel is verminderd. Samen spelen, samen werken  is 

een aandachtpunt. Kwink, (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap) goed 
wegzetten binnen de school.  

- Culturele vorming extra inzetten op de verschillende scholen.  
- Spraaktaal ontwikkeling, kan ook aandacht gebruiken. Extra logopedie, individuele gesprekken 

met leerlingen. Eventueel extern iemand inhuren. Hierbij hoort ook het stukje RT.  
- Bewegingsonderwijs, kinderen hebben te weinig bewogen. Een coach voor een gezonde leefstijl, 

zwemmen etc etc. 
- Uitstroom trajecten naar het SVSO. Stage coaches en arbeidstraining, zedemo kisten inzetten. 

 
Als bij de volgende bijeenkomst alles besproken is, komt er een plan.  
De wensen hebben veel overlap met het werkdruk akkoord, we moeten nog even bekijken hoe we 
de verschillende middelen precies gaan inzetten. 
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Vragen/opmerkingen vanuit de vergadering: 
 
Wie maakt dit plan? 
Alle scholen in Nederland maken een plan. Elke school van de stichting maakt een eigen plan, maar 
trekken wel samen op en proberen de krachten te bundelen.  
  
Hoe lang krijgen we deze gelden? 
2 jaar krijgen we deze gelden.  
 
Misschien kun je een structurele oplossing bedenken voor ICT?  
We moeten op kortermijn dingen beslissen omdat er voor een bepaalde datum een plan moeten 
hebben. We moeten ook nadenken dat we niet teveel willen maar ook om het te koppelen met wat 
we toch al willen.  
 
- We missen het stukje van sociale media, omgaan met de beeldschermen, meer in aanraking zijn 

gekomen met sociale media door corona. 
- Gezonde leefstijl is ook een belangrijk punt van de GGD. GGD betrekken bij dit thema en wellicht 

ook andere instanties. Bijvoorbeeld  S-port. 
- Bekende mensen uitnodigen om dit (gezonde leefstijl) onder de aandacht te brengen. 
 
 
6. Eerste vergadering nieuwe schooljaar: dinsdag 12 oktober 2021 
 
Voorstel andere data komen via de mail.  
 
7. Rondvraag 

 
Wie zijn de nieuwe ouders voor de MR:  
- Marjolijn de Koning LBB 
- Michel van Tunen LOB 
- Sandra Steuten ZK 

 
Zijn er aanpassingen n.a.v. persconferentie:  
We houden ons nog even aan de regels. Activiteiten worden nog corona proef georganiseerd. Dit is 
voor iedereen lastig. Tot aan de zomer even geen risico's.  

 
8. Aftreden Miranda, Antoinette en Cees- Jan 
We nemen op een zeer bijzondere manier afscheid van een aantal ouders. Manja heeft voor 
iedereen een mooi, persoonlijk dankwoordje. Zij krijgen nog een leuke attentie opgestuurd. 
 
9. Sluiting en vervolg  
Lindy gaan vanaf na de vakantie het voorzitterschap overnemen.  
 


