
Notulen MR vergadering  

 

Datum  23-09-2021 Locatie: in school 

Aanwezig: Voorzitter : Mieke  (Omr)  notulist: Johannet (pmr), Erik (omr) Anke (omr) Yvette 

(Pmr) Monique (dir.) online 

 

1. Opening, vaststelling van de agenda. Welkom iedereen, het samen eten was lekker en 

de sfeer was goed.  
2. Ingekomen post/reacties Parro Johan Loermans heeft ook interesse om lid te worden. 

De mail kwam na de sluitingsdatum binnen. Uitnodiging gestuurd om een vergadering 

bij te wonen voor een volgende verkiezing zoals Anke dat ook heeft gedaan.  

3. Mededelingen directie 

o werkwijze en doel MR / wensen en verwachtingen/ relatie MR en directie 

De samenwerking met Mieke als voorzitter was fijn. Welkom Anke, Anke was lid 

van de groene vingerwerkgroep. Vandaaruit heeft ze zich geprofileerd als 

doorpakker. Dat werd gewaardeerd en past goed in de mr.  

Verwachtingen van het nieuwe Omr-lid: Dat het veilig is om vragen te stellen en 

ideeën in te brengen.  

Opdracht van de MR 

Hoofdlijn: wat goed is voor kinderen, wat goed is voor ouders en personeel. Doen 

de medewerkers in de school wat ze zeggen dat ze doen, De mr bewaakt wat er 

gezegd wordt. Zij gaat de dialoog aan: wat past en wat is er goed voor het 

onderwijs in Ooij, voor de leerlingen, ouders en personeel. Het is een dialoog 

orgaan en niet alleen een beslis of een afstreep orgaan.  

Erik en Anke willen mr starters cursus doen.  

Erik wordt voorzitter en neemt de taak van Mieke over.  

o Start schooljaar: Fijne start gemaakt. Geen rare dingen 

o inwerken en begeleiding nieuwe leerkracht: Lenny past goed in het team. Veel 

ervaring. Ze heeft begeleiding van een mentor (Floor), Monique en Gemma 

(Ib) Ze heeft een dubbelrol als ouder en leerkracht. Dit verloopt soepel. 

o inzet NPO gelden,  

Onze 8 groepen worden gefinancierd door de NPO gelden. Er is nog geen 

structurele bijdrage, daarom moet er per jaar bekeken worden hoe de groepen 

geformeerd worden.  

Er is geld uitgetrokken voor groepjes die begeleid worden door Gemma en 

Wendy.  

Er zijn materiele aanschaffen gedaan: Rekenroute, deze helpt bij het aanbieden 

van zorgniveau twee en drie. Bareka (diagnostische rekentoets) en Rekenplein 

(Voor groepen 1 en 2) . 

We mogen geen zzp-ers inhuren bij deze NPO geldstroom. Omr weet een 

constructie waarin een zzp-er wel in deze geldstroom kunnen passen. 

Directie staat open voor een gesprek hierover. 

Suzanne komt op woensdag in de groep zodat de leerkrachten andere taken 

kunnen doen. Er is nog een deel gereserveerd voor mogelijke risico’s 

De leerlingtelling verschuift  naar 1 februari.  

De stichting loopt geen risico om het geld terug te betalen.  

Er geld moet voor juni opgemaakt zijn. Volgend jaar krijgen we ook NPO 

gelden, maar deze zijn minder. 

o terugblik studiedag 13-09-21 



Groepsspresenaties van alle groepen aan elkaar, Mieke heeft dit stuk herkent in 

de informatieavond en vond dit waardevol. 

In de middag was er een opfris/verdiepingscursus over de mogelijkheden van 

de methode. Alles in een  en alles apart.  

o vooruitblik studiedag SPO Condor 05-10-21 (dag van de leraar) In de ochtend 

krijgen de leerkrachten een workshop over een onderwerp waarvoor zij 

interesse hebben, in de middag stelt de nieuwe directeur zich voor, GMR houdt 

een praatje, en een lezing over neurowetenshap, Mevr. van Dinteren. 

Pmr vraagt om een terugkoppeling van de leerkrachten over hun workshops.  

o nieuwe bestuurder SPO Condor is André de Jong. 

o jaarplan OP WEG. Aan deze punten werken wij dit jaar. Geeft geen vragen. 

o Opleidingsschool 't Bijenveld en OP WEG volgen samen de training 

professionele dialoog i.s.m. de HAN 

Stagiaires doen overal aan mee. En krijgen dan ook een goede begeleiding van 

de mentoren. Het doel is dat er meer connectie en samenwerking komt tussen 

het werkveld en de PABO. Leerkrachten zijn gemotiveerd in de opleiding te 

doen. 

o corona update 

Monique leest een opzet voor. Omr geeft aan dat de reden duidelijk moet zijn 

waarom ouders niet tegelijk naar binnen komen en dit helder te communiceren. 

We bespreken de opties en delen ideeën.  

 

4. Mededelingen PMR Druk begin, met kennismakingsgesprekken, studiedag, kamp 

groep 8, informatieavond. Voor de fulltimers is de druk minder dan voor de 

medewerkers die aan het einde van de week werken. Vieringen gaan weer door. 

5. Mededelingen OMR We moeten anticiperen op de groei die er komt door de bouw van 

350 huizen. Met de gemeente bespreken hoe we de groei gaan opvangen, bijvoorbeeld 

in de kansen die er zijn bij de bouw die al hier staat. Nu moeten we een plan maken en 

druk gaan zetten. Dit gaan omr oppakken. Ook KION moet hierin meegenomen 

worden. Omr neemt contact op met directie. 

6. Financieel jaarverslag en begroting 21-22 OV  

Het kukelrek en de palen voor de tarp kunnen misschien nog uit het budget van 20-21. 

We storten ons budget naar de kledingbeurs als dat nog kan. 

7. Seksuele voorlichting: Omr heeft met sociaal team opgepakt of er groepsgebonden 

aanbod is. Ze heeft het met Gemma opgenomen. En het balletje is aan het rollen.  

In de seo methode komt seksuele voorlichting minimaal aanbod. De basis is gelegd,  

Wat gaat er nu ingezet worden voor de volgende groepen. En ligt dit bij de leekrachten 

of zou er ook een voorlichting van buitenaf kunnen komen Er zijn preventieve 

projecten, zouden zij in de school terecht komen. Omr gaat uitvragen of Forte welzijn 

eventueel aanbod heeft.   

8. Rondvraag geen 

 

 


