
Notulen MR vergadering 10-02-2021 

• Opening voorzitter 

Welkom aan Emma als nieuw lid vanuit het team.                                                                                            

Welkom aan Eva, sluit aan voor de eerste twee punten van de agenda.                                                       

Aanwezig: Wouter-Sharon-Milou-Annet-Stephanie 

• Goedkeuring notulen 04-12-2020 en 04-01-2021 

Is nog niet gedaan 

• Schoolplan 2020-2024 (concept) 

Het schoolplan moest officieel in september 2020 af zijn. We hebben uitstel tot februari                        

2021. Het format van het schoolplan ligt vast. Het schoolplan is een floatingplan. Ieder jaar                  

kunnen er aanpassingen worden gedaan samen met de MR. De MR heeft instemmingsrecht.                

Het schoolplan bevat geen bijlages maar zijn in te zien via MT.                                                                      

-Wat voor een school willen we zijn? We willen 2% groei, wat voor een soort groei moet dat zijn? 

Hoe wil Kindcentrum Toon zich verhouden tot de wijk?                                                                                  

-de pedagogische visie is al langere tijd uitgezet, we werken met De Kanjertraining van Kanvas. Veel 

teamleden zijn bevoegd, ook Kion en Bindkracht 10 hebben meegedaan met de opleiding. De 

bedoeling is om deze visie nu ook zichtbaar te maken in de school. Hier is een ontwikkelteam mee 

bezig.                                                                                                                                                                          

-ouders hebben gekozen voor een traditioneel onderwijs. Vasthouden aan wat we goed hebben 

gedaan. Werken vanuit het EDI-model. Ouders zijn niet voldoende meegenomen in het proces naar 

een nieuw gebouw met een hele andere indeling van de ruimtes. Er is veel bedacht/ plannen 

gemaakt door verschillende directeuren in een korte tijd. De informatiestroom naar buiten vraagt 

om herstel! Er lag al een plan klaar maar door Corona kan dit niet worden uitgevoerd.                              

 -de hele wijk moet weten waar Kindcentrum Toon voor staat, bespreken met de ouders (draagvlak 

nodig, je gaat het snelst de trap op als je alle treden pakt).                                                                            

-meetbare doelen in het schoolplan                                                                                                                     

-hoe veilig is het gebouw? De ontruiming moet nog worden ingepland.                                                      

-prioriteit gemiddeld betekent over 4 jaar moet dit zijn gedaan, prioriteit hoog betekent dit 

schooljaar                                                                                                                                                                  

-er is al jaren geen tevredenheidsonderzoek geweest                                                                                            

1x per twee jaar    ouders en team                                                                                                                       

1x per jaar              kinderen                                                                                                                                 

Volgens directie zet de MR het tevredenheidsonderzoek bij ouders uit. Dit schooljaar nog 

aanpakken.   

REACTIE van MR:                                                                                                                                                      

- leden zijn anders de vergadering ingegaan, bij een concept mogen we nog opmerkingen plaatsen. 

MR had de verwachting dat er nog wijzigingen mochten komen. Intenties zijn goed maar de 

communicatie en transparantie niet. Bewegend leren staat bijvoorbeeld niet genoemd maar schaken 

wel? Ambitieuze doelen met EDI-model, groep doorbrekend werken en feedback geven. De kansen 

in de wijk zijn onvoldoende genoemd.  



Voorstel: constructief samen aan het schoolplan werken. Op de volgende vergadering leggen we de 

aantekeningen van de MR-leden naast elkaar en geven de opmerkingen door aan MT. Het 

schoolplan wordt voor 1 jaar goedgekeurd. Wat voor een school willen we over 4 jaar zijn! 

• Formatie nieuwe schooljaar 

Er volgt een enquête onder het team over de invulling van de huidige formatie, wat ging er goed en 

waar kunnen we bezuinigen/veranderen. Na deze evaluatie komt de formatie terug op de agenda 

van de MR. 

Er zijn verschillende subsidies aangevraagd, nog voor dit schooljaar en het komende schooljaar.   

De MR heeft zeggenschap over de inzet van de werkdrukgelden.  

Eva en Milou geven aan hoe zij de directietaken kunnen invullen/verdelen. 

• Heropening en ervaringen 

Binnen het team is er een Corona-team (een afvaardiging van alle clusters) die samen overleggen 

over de maatregelen en wat er nodig is om goed te kunnen functioneren nu de school weer open 

gaat. De kinderen vinden de sociale contacten op school weer erg fijn. 

• Basiscursus Medezeggenschap: behoefte peilen 

Sharon – Wouter – Emma – Stephanie en Annet gaan een cursus volgen, het liefst een avondcursus 

op ma-di-wo.  

Cursus: dinsdag 18 mei 19.00-22.00 uur door Marlou Murre (AOB). 

• Ingekomen post 

De ingekomen post is niet opgehaald en wordt meegenomen naar de volgende vergadering op 

dinsdag 23 maart.     

• Rondvraag 

Het is al laat op de avond, we hebben lang gesproken over het schoolplan. We sluiten de 

vergadering zonder een rondvraag.                                                            

   


