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Agenda 
MR-vergadering 
Woensdag 9 februari 2022 – 19.00 uur – 20.00 uur 
Locatie: online  
Aanwezig: Annemiek Grooteboer, Bert Langejans ,Hetty 
Hoevenberg, Janneke Gruppen, Martijn Guijt 
(voorzitter/notulist) 
Gesprekspartner: Ilse ter Horst (directie) 
 

 

Onderwerpen: 

1. Gezamenlijke start met scholengroep 

• Formatie 

• Begroting 

• PR & communicatie 

 

De gezamenlijke bespreking is doorgeschoven naar een volgend moment. De stukken voor de 

formatie en de begroting zijn nog niet beschikbaar voor de MR.  

2. Samenstelling MR 

 

Er is een vacature in de personeelsgeleding ontstaan door het vertrek van Janine. Deze 

vacature kan tot aan de zomervakantie niet ingevuld worden. Het streven is om na de 

zomervakantie de vacature gevuld te hebben. De PMR (Hetty en Janneke) zullen de vacature 

onder de aandacht van het personeel blijven brengen.  

 

Janneke neemt voorlopig tot de zomervakantie de rol van secretaris op zich. De notulen zullen 

per toerbeurt gemaakt worden.  

3. Voortgang schooljaarplan/unitonderwijs 

 

Studiedagen worden ingezet om het unitonderwijs doorlopend te verbeteren. Binnenkort 

komt er weer vanuit de externe begeleiding een klassenbezoek. Eventuele verbeterpunten die 

vanuit dit klassenbezoek komen zullen doorgevoerd worden.  

 

De komende tijd zal de formatie inzicht geven in de mogelijkheden in de verschillende 

samenstelling van een unit. Zodra de samenstelling van de verschillende units duidelijk zijn zal 

dit gecommuniceerd worden naar de ouders.  

 

Kinderen zijn steeds meer gewend aan deze vorm van onderwijs.  

Binnen is beginnen brengt veel rust die al op het schoolplein te zien is.  

 

De combinatie van duidelijke structuur, aanpak van de vreedzame school en het 

unitonderwijs lijkt een positieve sfeer op school onder leerlingen, ouders en personeel te 

creëren. Kinderen gaan met plezier naar school en er wordt veel met elkaar gespeeld op het 

schoolplein.  
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4. Stand van zaken nieuwbouw  

Er is nog weinig voortgang. Vorige week heeft de gemeente een besluit genomen over 

kinderopvang.  

 

Themaraad is na de eerste kennismaking nog niet bij elkaar geweest. Er zijn nog geen punten 

gekomen die de themaraad kan bespreken.  

 

De ouders zullen vanuit de directie van de PMS en de CNS gezamenlijk met regelmaat 

geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom de nieuwbouw.  

 

5. Visie over huiswerk  

Door het roerige schooljaar is het team nog niet toegekomen om na te denken over een visie 

op het geven van huiswerk. De planning is om de visie hierover dit schooljaar op papier te 

zetten en te delen met de MR en daarna met de ouders.  

 

7. Rondvraag 

1. Uit het verslag MR-vergadering 27-09-2021 over het schoolkamp: 

Wij hebben alleen adviesrecht op het veranderen van de financiën. (MR) 

Onze visie hierop is dat het team overlegt en met een goed plan komt t.a.v. het 

schoolkamp. 

Vervolgens is het volgens ons wenselijk dat het team dit met de OR overlegt. Bij gevolgen 

voor de hoogte van de ouderbijdrage. 

Graag aandacht voor duidelijke informatie hierover naar ouders.  

 

2. Als MR hebben we nog geen reactie gehad op de vragen over het School Ontwikkel 

Plan.  

 

 

 

 

Actielijst 

Datum: actiepunt  wie af 

30-12-2021 Aanmelden Cursus Annemiek  Schooljaar 21-22 

30-12-2021 Visie over huiswerk vanuit het team PMR 09-02-2021 

 

Besluitenlijst 

Datum: Onderwerp:  wie 

30-11-2021 SOP  
De MR heeft een aantal vragen gesteld over het SOP. 
We wachten de antwoorden op onze vragen af.  

 

09-02-2022 Janneke neemt de taken van secretaris op zich.   

09-02-2022 SOP: Mail naar directie om te reageren op de vragen 
van de MR.  

Janneke en Martijn 
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