
MR notulen 23 mei 2022
Aanwezig: José, Patrick, Martin (ouders), Bas, Kasia, Larissa (personeel) en Ilona (directie).

1. Opening

2. Ingekomen stukken

● Mail vanuit het ministerie van onderwijs. Belangrijk om onder de aandacht te brengen
dat de MR instemming heeft over de NPO gelden en dus goedkeuring moet geven
over hoe het geld ingezet wordt.

● Het doel voor de eindtoets voor onze school is behaald. Ilona licht het resultaat toe.
● Marloes gaat vanaf volgende week re-integreren.
● Elke is volledig geïntegreerd.

3. MR-verkiezingen

● Er zijn 2 ouders die mogelijk in de MR willen. Bij de volgende vergadering zal
duidelijk zijn welke ouder in de MR wilt komen.

● Vraag over het voorzitterschap: mag dit ook een leerkracht zijn? Dit mag, maar de
voorkeur is een ouder. We hebben ook gesproken over gedeeld voorzitterschap
waarbij de taken verdeeld worden. Dan is het minder belastend.

4. Onderwijs voor vluchtelingen in Oekraïne

● De tweede NT2 klas draait. Dit valt onder de Peppel, met de locatie in de Titus
Brandsma. De kleuters stromen in op de Titus Brandsma. We hadden 3 kleuters,
waarvan er nu 1 kleuter weer terug is naar Oekraïne.

5. De tevredenheidsonderzoeken

● Oudertevredenheidsonderzoek:
- Het gemiddelde gaf het beeld dat ouders tevreden zijn.

● Leerlingtevredenheidsonderzoek:
- De instructie is verbeterd.
- Zij zijn meer tevreden over wat zij leren.
- Zij vinden dat de leerkracht duidelijker verteld wat goed en fout is.
- Zij geven ook aan dat de leerkracht hen beter helpt.

Gesproken over de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Uitleg gegeven over het plan dat
uitgevoerd is door Joyce en Larissa. Zij hebben een uitgebreidere vragenlijst afgenomen bij
de klassen en hierop acties ondernomen. Deze acties waren per groep verschillend.



6. Werkverdelingsplan

● Pinksteren valt op 29 mei i.p.v. 19 mei.
● Pagina 4: afspraken staan hier nu op papier. We hebben gesproken waarom dit hier

moet staan?
● Pagina 6: de verzachtende maatregelen worden aangepast zoals het hier staat. De

PMR heeft hier vragen over. Wij willen dit graag nader bespreken. Dit moet gebeuren
voor de verdeling van het taakbeleid, omdat het invloed heeft op de verdeling van de
uren.

● Pagina 6: de opslagfactor voor de startende leerkrachten wordt aangepast naar 40%
vanaf het tweede jaar. Wij hebben hier vragen over. We merken ieder jaar dat het
voor startende leerkrachten best belastend is om te starten en alles eigen te maken.
Nu gaan zij gekort worden in deze uren. Wij vragen ons af waarom.

7. Inzet werkdrukmiddelen volgend schooljaar

● Het bedrag voor Ciska wordt minder, maar de uren blijven gelijk. Klopt dit?
● Teambuilding moet aangepast worden.

Daarna kan dit document goedgekeurd worden.

8. Verantwoording werkdrukmiddelen

Goedgekeurd.

9. Vakantiedagen/studiedagen

Goedgekeurd.

10. Rondvraag

● Gesproken over het schoolvoetbal en het kamp. Het kampprogramma is hetzelfde
gebleven. Het schoolvoetbal komt erbij.

● Gesproken over de formatie en hoe die dit jaar tot stand komt. Het is dit jaar lastiger
om de formatie rond te krijgen i.v.m. diverse factoren. Aangegeven is dat het prettig
is als over het proces meer bekend wordt gemaakt, zodat er mogelijk minder onrust
komt over de formatie en waarom er nog niets bekend of besproken is.

11. Sluiting


