
Notulen MR vergadering 28-04-2021 

• Opening voorzitter 

Aanwezig: Annet – Emma – Sharon – Wouter – Stephanie 

Eva en Milou aanwezig t/m onderwerp binnenklimaat 

• Corona en Lyceo 

Het enthousiasme van de leerlingen is wisselend.                                                                           

Er heeft een tussenevaluatie plaats gevonden:                                                                                 -

extra handen in de klas groep1-2-3: loopt goed                                                                                -

van PO naar VO groep 8: gaat goed                                                                                                      -

bijspijkerprogramma groep 4-7: de leerkracht geeft de te behandelen stof, onder en na 

schooltijd, de spanningsboog bij leerlingen is wisselend, afstand van 1,5 m in acht nemen, 

teveel wisselingen bij de studenten, het lesuur goed benutten                                                       

-klaar voor groep 8: groep 7 stopt daardoor eerder met het bijspijkerprogramma                                                                          

Lyceo is door het bestuur gekozen en daar werken de scholen van de Stichting mee.                

Er komen nieuwe geldmiddelen aan, als school komen we zeker in aanmerking voor 

verschillende subsidies. 

• Formatie 

De formatie is met het team besproken. De te verdelen gelden vraagt nog om kleine 

veranderingen. Structureel handen in de groep is zeer prettig. Er is gekozen voor 13 

groepen. We kijken naar verschillende indicatoren: wat is het beste voor de leerlingen, 

welke samenstelling maken we op het cluster.                                                                                   

Plusklas meer laten plaatsvinden op de werkvloer, meer integratie.                                            

Directeur en bouwcoördinatoren nemen de beslissing over de indeling. PMR heeft 

instemmingsrecht en geven advies. 

In de formatie zien de ouders de grootte van de WTF van het MT en vragen om 

verduidelijking. MT heeft ook werkzaamheden bovenschools. 

Belangrijk om allemaal dezelfde taal te spreken, denk aan school, Bindkracht 10, 

jongerenwerkers in de wijk, allemaal vanuit de Kanjertaal. Bijvoorbeeld bij het Cruijffcourt 

en de natuurtuin een canvasdoek hangen met onze Kanjertaal. 

• Werkdrukgelden 

De werkdruk verlagen: team beslist hoe. Advies is uitbreiding van gym uren bij kleuters. 

Coen zijn aanstelling komt in de formatie en wordt een vaste aanstelling. Dit werkt 

werkdruk verlagend en het team is enthousiast over de werkzaamheden van Coen. 

• Tevredenheidsonderzoeken 

OUDERS: 108 ouders hebben de enquête ingevuld en daar zijn we tevreden over. Vanuit de 

ouders is er 1 mail ontvangen bij de directie. Bij een volgende enquête beide opties 



aanbieden: mailen met naam en anoniem kunnen reageren. Dit als aanvulling op je 

anonieme invulling van de enquête. Ouders durven misschien niet in gesprek te gaan. 

Administratie formulieren zijn uitgedeeld aan de ouders en worden na controle door ouders 

nu weer ingeleverd op school. Er zullen nog een aantal niet opgehaalde formulieren aan 

leerlingen worden meegegeven. Daarna kan terugkoppelen naar de klassenouders nog een 

optie zijn. 

MEDEWERKERS: de score bij de plusklas valt op en het geven van een lage score bij de keuze 

van de methodes. Er staat 10 jaar voor de afschrijving van een methode. Licenties voor 

digitale ondersteuning is duur. 

LEERLINGEN: met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 de uitslag bespreken, daarna de 

leerlingen bespreken waarvoor een actie moet komen. De leerkrachten maken een plan. 

• Binnenklimaat 

Het bedrijf Engie is regelmatig geweest. De temperatuur is naar beneden geschakeld. De 

kleppen moesten goed sluiten. Alle seizoenen moeten zijn geweest om tot een optimale 

regeling te komen. Vrijdag 30 april is er een evaluatie van de vereniging van eigenaren. 

Milou zal bij deze evaluatie informeren of er punten uit de evaluatie gedeeld mogen worden 

met de MR. Arianne is contactpersoon met Engi en met Pieter van de Tiggelaar (Stichting). 

De zonwering aan de kant van de BSO is in onderhandeling. Aan het team is gevraagd om 

steeds reacties op het gebouw door te geven aan Arianne. 

• Jaarplan 

Evaluatie jaarplan 2020-2021 met team bespreken, de MR geeft opmerkingen/advies door 

aan het team voor het komende schooljaar. Het jaarplan per jaar goedkeuren. Het jaarplan 

is meetbaar, onderdeel van het schoolplan als groter geheel. Er wordt door Sharon en 

Wouter gevraagd om de bijlagen. De PMR pakt dit op. 

Jaarplan: welke punten zijn blijven liggen of onvoldoende aan bod gekomen. Op 30 juni 

19.00 uur een overleg van de MR over de doelen van het jaarplan 2021-2022. 

• Kinderraad 

Voorstel: starten na de meivakantie via online vergaderen (met Teams) als we nog in een 

bubbel moeten werken i.v.m. Corona. De stem van de kinderen is belangrijk om te horen. 

Het is dus belangrijk om weer snel leven te blazen in de kinderraad! 

• Ingekomen post 

Wouter heeft een artikel rond gestuurd: Het nationaal programma onderwijs. Zelf lezen.        

Er zijn 18 aanmeldingen binnen de Stichting voor de cursus voor nieuwe MR-leden. Emma, 

Sharon, Wouter en Stephanie nemen deel. Annet ontvangt wel de informatie en zij zal de 

rekening betalen. 

• Rondvraag   



-Er komt geen schoolreisje: denk wel aan een afsluiting van het schooljaar in de laatste 

week, de sportactiviteiten op de koningsspelen zijn goed bevallen!!                                             

- PR folder: Wouter is benaderd maar heeft daarna niets meer gehoord van Guus of Nicole 

Stams. Annet zal dit contact nog een keer onder de aandacht brengen bij Nicole en Guus. 

Wouter stuurt een mail. In de folder doelgroep gericht schrijven, voor de 40 % ouders 

waarvan de kinderen nu niet in Neerbosch-Oost naar school gaan                                                

-Sharon zit als ouder in de MR op het voortgezet onderwijs. Zij zal een voorbeeld doorsturen 

naar Annet over de indeling van een agenda met een duidelijke vermelding wanneer iets ter 

kennisgeving, besluitvorming of advies geven is.                                                                                

-Wouter en Sharon stellen zich voor in de nieuwsbrief (ouders van de MR)                                 

-7 juli jaarafsluiting MR, tijd nog afspreken                                                                             

 

 


