
 

 

 

 

OUDERGELEDING  PERSONEELSGELEDING  Directie 
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Maandag 4 april 2022 

AANVANG LOCATIE  
MR 19.30 - 20.30 uur 
 
Notulant: Marianne Gruintjes 
Aanwezig: Dennis, Toine, Kim, Denise, Monique, 
Kiet, Chris, Yvonne, Marianne 
Afwezig: Daphne 

Den Tref MR + directie 
 

 

Agenda MR 

ONDERWERP INHOUD  
1. Opening  Welkom 

Notulen MR 17-01-2022 worden goedgekeurd 
Acties: Yvonne pakt AVG handboek (computergebruik) binnenkort op met 
het team 
 

2. Actielijst januari 2022 Zijn er nog openstaande punten die 
opgepakt moeten worden? 
 
 
 

3. Ingekomen post * Info MR 
* Verkiezingen GMR 

Er zijn nog onvoldoende ouders/teamleden om deel te nemen aan de GMR 



 
 

4. Mededelingen 
 

* Geen beoordeling onderwijsresultaten 
* Verlenging NPO-gelden 
* Inspectiebezoek neveninstroom 
 
 
 
 

-Dit schooljaar wordt door de inspectie minder streng gekeken naar de 
onderwijsresultaten. 
-NPO gelden: er is twee jaar langer de tijd om de gelden te besteden. Er 
moet nog gekeken worden wat van het plan moet worden bijgesteld. 
Vervanging is nu door mensen gedaan die voor de NPO-gelden inzetbaar 
waren. Doelen uit het plan waren al op langere termijn gesteld.  
-Inspectiebezoek neveninstroom: dit was vooral een financieel stuk (m.b.t. 
gelden) 
 

5. Formatieplan Wat zijn de formatiedoelen voor 
schooljaar 2022-2023 en wat is het 
tijdspad dat gehandteerd wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel: Informeren  
Het formatieplan is gedeeld met het team.  
Proces en concept is aan het DICO gepresenteerd. Feedback is 
meegenomen. 
 
Doelen/uitgangspunten bij tot stand brengen van formatie: 
- Stabiele start in MFA en doorontwikkelen 
- Evenwichtige unitteams 
- Doorgaande lijn nit 1 -unit 4  
- Betekenisvol onderwijs 
- Onderwijs op maat bij rekenen (EDI) 
- Collega van NT 2 in DICO 
 
MR wil volgend jaar graag eerder meegenomen worden in dit proces. 
(Prognoses, grootte van groepen, doelen op basis waarvan de formatie 
wordt bepaald) MR heeft instemmingsrecht op het formatieplan.  
PMR heeft instemmingsrecht over vaststellen of wijzigen van de 
samenstelling van de formatie.  
 
Plan wordt gedeeld met de MR en PMR. Chris stuurt door. 
MR formaliseert door de voorzitter te laten uit naam van de MR te laten 
tekenen 
 
 



6. Schooltijden In diverse geledingen zijn de 
schooltijden geëvalueerd. Hoe zien de 
schooltijden er vanaf sept 2022 uit? En 
hoe kunnen we de communicatie 
richting ouders het beste aanpakken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstemming / instemming 
 
Directie is voornemens om een aanpassing te doen in de schooltijden. Uit 
de evaluaties met ouders, kinderen en leerkrachten, komen wensen naar 
voren en naar het blijkt maken kinderen nu toch net te weinig uren in hun 
schoolloopbaan.  
 
 
Voorstel: 
We hebben gekeken naar de uitkomst van de enquetes (klankbordavond, 
leerlingen, team) 
We houden vast aan 5-gelijke-dagen-model. Vrije vrijdag voor unit 1 blijft. 
Schooltijden aanpassen van 8.30-14.15 uur is het voorstel. 
Hierdoor ontstaat o.a. meer ruimte in de middagpauze. 
Van deze 15 minuten extra moet ongeveer 5 minuten in onderwijstijd 
gestoken worden. De andere 10 minuten worden pauzetijd 
Er komen 7 studiedagen en geen studiemiddagen meer. Pauzetijden 
kunnen dan dus verruimd worden waardoor extra tijd om te eten zonder 
lesaanbod ontstaat. 
 
MR ziet ook graag dat er meer tijd komt voor de lunch. 
 
MR stemt in met het verlengen van de schooltijd tot 14.15 uur 
Chris maakt een voorstel waarop de MR kan gaan instemmen. 
 
 
 

7. Communicatieplan MR Denise en Kiet hebben de infographic 
klaar. Hoe gaan we dit delen met alle 
betrokken? 
 
 
 
 
 

Brainstormen 
 
Gepresenteerd op de open avond en de infografic is gecommuniceerd naar 
ouders via Social Schools. Voor veel ouders lijkt het nog wat ver van hen 
weg te staan. 
 
Was de infoavond het juiste moment om te presenteren? Ouders moeten 
dan ook op hun kinderen letten. Voornemen is om de infografic ieder jaar 



 
 
 

terug te laten komen 
 

8. Verkiezingen MR Is er vervanging van MR-leden nodig? 
(wel/niet verkiesbaar) 
Welke stappen gaan/moeten we 
doorlopen? 
 

Stappenplan maken 
 
Kiet en Dennis blijven nog een jaar. 
Kim stelt zich verkiesbaar. 

9. Rondvraag Wat er ter tafel komt...  
 


