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MR vergadering  

Datum: 4 juli 2022 Vergadering live 

Soort vergadering Mr vergadering met directie 

Voorzitter Dorcas Borgers 

Notulist Frans van Breugel 

Aanwezigen Dorcas Borgers, Liliane Franssen(LF), Ankie Halsema en Frans van Breugel, Sanne 
Mellema 

Afwezig  

 
AGENDA 

1. Opening /mededelingen/vaststelling agenda 
2. Vaststellen schoolgids 2022-2023 
3. Overeenkomst TSO met Leika en begroting Stichting 2022-2023  
4. Jaarverslag en jaarrekening 2021 
5. Verslag vertrouwenspersoon (Jelle) 
6. Evaluatie NPO 
7. Vaststelling werk verdelingsplan 
8. formatie:  
9. wvttk / rondvraag / sluiting 

 
 

1. Opening  / mededelingen / vaststelling agenda 

 
 
 

De vergadering wordt geopend. 
a. Verzoek van LF zorgvuldigheid van de cijfers in de notulen in de gaten houden.  
b. Aanpassing op vakantierooster. Woensdag 17 mei 2023 staat nu studie. Dat is een 

gewone lesdag. Deze moet aangepast worden. Actie-> LF 
  

Actiepunten 

LF 1. Woensdag 17 mei staat vermeld als studiedag, wordt veranderd in een lesdag 
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2. Vaststellen schoolgids 2022-2023 

 
 
 

De schoolgids van 2021-2022 staat op de website. Is nog niet goedgekeurd door de MR. 
Het is besproken in de vergadering en de punten van aanpassing worden doorgevoerd in 
de nieuwe schoolgids 2022-2023.  

a. Schoolgids inrichting van schoolgebouw moet worden aangepast. BSO is er niet op 
school. Staat nu wel in de schoolgids. Leerlijn wordt doorgetrokken naar BSO. Dat is 
nu niet het geval.  

b. Ouderbijdrage moet aangepast worden naar maximum 120 euro. 
c. Ontbreken protocol schorsen en verwijderen. Staat wel in schoolplan.  
d. IEP eindtoets staat nog niet in de schoolgids.  
e. Info klachtenregeling, contactgegevens klachtenfunctionaris Innoord en 

contactgegevens contactpersoon (verplicht) op school moeten worden aangevuld 
f. Info anti-pest contactpersoon op school (Ankie Halsema) toevoegen. 
g. Informatie over regeling TSO toevoegen 
h. Schoolgids rondsturen aan ouders (afgesproken vorig schooljaar met Peter Lakke) 

 

Actiepunten 

LF Past schoolgids 2022-2023 aan. Volgende vergadering agenderen instemming ogl mr 

 
 

3. Overeenkomst TSO met Leika en begroting Stichting 2022-2023  

 Begroting Stichting voor het volgende schooljaar moet bekeken worden door MR. 
Oplossing voor pauze inzet LEIKA.  

a. LF gaat kijken met LEIKA naar de opdracht die ze moeten uitvoeren. Dit wordt onder 
voorbehoud toegevoegd aan het komende contract met LEIKA.  

b. We gaan de pauze inzet bij collega’s volgend jaar bekijken en goed kijken hoe we dit 
kunnen invullen. De overeenkomst wordt door LF goedgekeurd met een 
verschuiving van de de focus naar het begeleiden van de activiteiten in plaats van 
het houden van toezicht tijdens de pauze.   

c. Begroting van de stichting wordt eerst door oudergeleding MR bekeken en 
doorgestuurd.   

 

Actiepunten 

LF           contract en coördineren toezicht Leika tijdens pauze 
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4. Jaarverslag en jaarrekening 2021 

 Er is een discussie met Innoord. De jaarrekening is niet gespecificeerd voor de 
Weidevogel, maar ziet op het totaal van alle scholen. De MR wil graag (en hoort/moet) 
geïnformeerd worden over de jaarrekeningen, en in dit geval die over 2021. Vorig jaar 
heeft dezelfde discussie gespeeld en uiteindelijk, met tussenkomst van een jurist van de 
VOO, is toen wel de jaarrekening 2020 gespecificeerd voor de Weidevogel opgemaakt. LF 
gaat bij Innoord navragen hoe dit zit en probeert de juiste informatie bij de MR te krijgen.  
 

Actiepunten 

LF Vraagt bij Innoord na hoe het zit met de jaarrekening en hoe de MR juist geïnformeerd kan 
worden.  

 

5. Verslag vertrouwenspersoon (Jelle Mulder) 

 Er is een jaarverslag van de vertrouwenspersoon van Innoord binnengekomen. Dit verslag 
voldoet niet aan de verwachtingen van de MR. Het is eerder een overzicht van verrichtte 
taken. De MR heeft nog veel vragen over dit overzicht en kan zich niet vinden in het 
verslag. Graag een toelichting van Jelle Mulder.  

Actiepunten 

LF
  
Toelichting vragen van Jelle Mulder over het jaarverslag vertrouwenspersoon. 

 

6. Evaluatie NPO 

 
 
 

We trekken het NPO plan over de zomervakantie en we gaan dit pragmatisch doornemen 
en behandelen.  

Actiepunten 

  

 

7. Vaststelling werk verdelingsplan 

 Het plan is nu niet actueel. Dit wordt door het team nogmaals herzien en wanneer nodig 
aangepast. Dit komt op de eerste MR vergadering op de agenda.  
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Actiepunten 

LF Bespreekt werkverdelingsplan met team. Geagendeerd volgende vergadering 

 

8.  formatie 

 De formatie is nog niet rond. De vacatures staan nog uit en blijven uitstaan. Voor alle 
groepen is een eindverantwoordelijke bevoegde leerkracht. MR is akkoord met de 
formatie. We signaleren dat de formatie nog niet rond is. We blijven inzetten op het 
werven van nieuwe leerkrachten. Leerkracht BEVO staat niet op de formatie.   

Actiepunten 

  

 

10. Wvtt / rondvraag / sluiting 

 
 

Rondvraag: 
- Invulling MR vergaderdata; 
- Invulling MR taken notulist, we kunnen iemand inhuren om de notulen op te stellen; 
- Evaluatie MR 360 einde schooljaar 

Actiepunten 

mr Stelt vergaderdata vast 

 De vergadering wordt afgesloten om 22:00 uur met dank aan alle aanwezigen. 

 


