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NOTULEN VERGADERING MR & DIRECTIE 22 november 2022 

Soort 
vergadering  

Vergadering MR met Directie 

Voorzitter  Dorcas Borgers 

Notulist    Frans van Breugel 

Aanwezigen  Liliane Franssen, Ankie Halsema, Frans van Breugel, Daphne  
Oosterbaan, Dorcas Borgers, Sanne Mellema 

Afwezig  - 

 
 

1. Opening / mededelingen / vaststelling agenda 

•  
 

 
 
 
 

•  
 

•  
 
 

 
 

●  
 
 

In de laatste vergadering voor de vergadering  is beslist dat navraag gedaan wordt 
naar de mogelijkheden en kosten van een secretaris/notulist voor onze MR 
vergaderingen bij de VOO, aangezien hier een voorkeur voor is. 

Sanne heeft hier contact over gehad. De VOO maakt een offerte en als deze binnen is, 
gaan we beslissen of we de prijs vinden passen bij onze behoefte en hier gebruik van 
willen maken.  

De notulen van de MR vergadering van 25 oktober 2022 zijn goedgekeurd. 

De MR pagina van de schoolwebsite heeft de volgende aanvullingen nodig: 

- Daphne Oosterbaan toevoegen aan MR. 
- Notulen laatste 2 vergaderingen op site plaatsen  
- MR tekst wordt aangepast en er wordt een foto bij gezet 

Op de MR drive moet de ICTer er als kijker en beheerder uit gehaald worden. Hij zal bij 
nood op de achtergrond toegang hebben of krijgen, maar niet zomaar in het systeem 
moeten kunnen.  

Actiepunten 

Frans 
 
 
Dorcas 
 

Jeroen uit beheer halen MR map, laatste 2 notulen op site plaatsen, Daphne bij mr 
op site 
 
Past de MR tekst op de website aan en deelt foto met Frans zodat hij deze kan 
wijzigen/toevoegen. 

 



 
1.  

2. Actiepunten uit vorige vergaderingen 

 
●  

 
 
 
 
 
 
 

●  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  
 

 
 
 
 
 

 

●  

 

 

 

 

 

Liliane:   
Update formatie 
Per 1 januari komt Monique Vietor als hoogbegaafdheidsspecialist het team versterken. 
Monique komt 3 dagen in de week (0,6 fte). Zij zal Monique Arkenbout 1 dag in de week 
vervangen in groep 5, voor de andere dag is nog een vacature. De oudergeleding vind 
dit echt heel lastig om, aangezien ze er bij de formatie nog zo op heeft gehamerd, dat 
een solide oplossing voor deze groep nodig was, omdat deze vorig schooljaar al de dupe 
van teamwisselingen en daarmee onrust was. 

 
Leerlab invulling 
De oudergeleding geeft aan dat er wisselende signalen zijn, het Leerlab wordt gemist 
terwijl er tegelijkertijd irritatie is over het bestaan ervan en de onduidelijkheid wat de 
criteria voor toelating zijn, deze moeten duidelijk zijn. Wanneer ben je hoogbegaafd? 
De richtlijnen zijn bekend en staan op papier. Deze worden echter niet gevolgd en voor 
een wijziging daarvan maakt Ankie H zich al langer sterk. 
De oudergeleding vraagt aandacht voor het voorkomen van stigmatisering en labeling 
van groepen kinderen in ‘goed’ en ‘slecht’ lerende kinderen. 
Ook is er de vraag om aandacht voor het feit dat nu de kinderen die uit de klas mogen 
naar het leerlab extra leuke dingen doen ( raket bouwen, stop motion films maken, 
extra aandacht voor growth mindset), en de kinderen die niet naar het leerlab mogen, 
doorgaan met gewoon schoolwerk.   
Is het aanbod van het leerlab, met differentiatie naar niveau, niet leuk en zinvol voor 
alle leerlingen? 
De directie neemt actie om samen met Ankie H en Monique Vietor de invulling en 
vormgeving van het leerlab goed in te richten en het gevoelde onderscheid tussen 
leerlingen in goede en minder goede leerlingen weg te nemen. 

 
Update nieuwbouw 
De bekostiging van de nieuwbouw zoals deze op datum vergadering is, is goedgekeurd 
door de gemeente. Echter, dit bedrag loopt dagelijks op. Nu dienen de vergunningen 
nog verleend te worden. 
7 december bespreekt de MR graag met directie en de bestuurder van Innoord wat de 
stand van zaken is ten aanzien van de voortgang van de vergunningaanvraag, de staat 
van het huidige gebouw en haar  onderhoudsplan evenals de consequenties van een al 
dan niet beschikbare tijdelijke lokatie. 

 
Koppelt bevindingen m.b.t. de nog te ontvangen jaarrekening 2021 terug aan mr  
De jaarrekening is nog niet ontvangen van Innoord. 
 De mr vindt deze situatie erg lastig. Zij kan haar taak alleen uitoefenen op basis van 
onderliggende financiële gegevens. Deze worden steeds niet verstrekt en de mr heeft 
geen zin nog eindeloos vruchteloos te vergaderen. 
De oudergeleding geeft aan na te denken over te nemen stappen, omdat ze niet meer 
aan de achterban kan verantwoorden dat de jaarrekening, samen met de begroting 
2023 en NPO plan 2022-2023 nog steeds niet ontvangen zijn. De directie vraagt om het 
gesprek met de bestuurder 7 dec af te wachten. Naar aanleiding daarvan bepaalt de mr 
wat te doen. 

 



 
  

Actiepunten 

Liliane neemt actie om samen met Ankie H en Monique Vietor voor invulling en vormgeving 
van het leerlab en voor wegnemen van het gevoelde onderscheid tussen leerlingen in 
goede en minder goede leerlingen. 

 
 

3. Schoolgids 

 
INSTEMMING 

Schoolgids 2022-2023  
Sanne haar suggesties zijn verwerkt. Dorcas, Daphne en Ankie delen ook hun laatste 
suggesties aan Liliane (evt. voor komend schooljaar).. De (oudergeleding van de) mr 
stemt in met de schoolgids met de opmerking dat dit een goede aanzet is naar een nog 
betere schoolgids volgend schooljaar.  

Actiepunten 

Liliane Plaatst de schoolgids op de website van de school. 

 
 

4. Coronabeleid 

 Corona beleid  
De oudergeleding heeft instemmingsrecht in deze. In dit licht is afgesproken dat de mr 
direct betrokken wordt bij een uitbraak of een andere aanpassing van het corona-
beleid van school.  
We hebben korte lijntjes en zullen de meest efficiënte logische route volgen samen. 
Liliane geeft aan dat de hygiëne nu een stuk beter is en zal dit melden in de volgende 
nieuwsbrief. 

Actiepunten 

Liliane Noemt de verbeterde toilethygiëne in de komende nieuwsbrief. 

 
 

5. SOP en het Schoolplan  

 Schoolplan 
Voor de jaren 2024-2029 moet komend jaar een nieuw schoolplan geschreven 
worden. Hierbij wordt de koersnotitie van Innoord gehateerd.  Er ligt nog geen 
concept schoolplan.  
 
SOP 
Het SOP moet jaarlijks geactualiseerd worden. Tips vanuit de oudergeleding mr voor 
de eerste slag zijn: begin met de basis (het stuk moet van ver komen), teamfactoren 
behoeven echt aandacht.  



Actiepunten       

Allen De volgende vergadering wordt afgesproken hoe het team en de mr hierin 
meegenomen gaan worden en op welke momenten het concept besproken zal 
worden met de mr. 

 
 
5.  

6. Begroting Stichting de Weidevogel 

 Nog niet helemaal gereed. De talentenweek moet erin benoemd worden. Liliane en 
de Stichting hebben hierover deze week nog overleg. 

Actiepunten       

Liliane Punt verdaagd naar volgende vergadering 

 

7. NPO plan concept bespreken 

 Het aangeleverde NPO plan is onduidelijk en onvolledig.  
De mr ziet graag een evaluatie van vorig jaar en een overzicht van de resultaten van 
IEP per klas van afgelopen jaar. Dit om te zien waar nog eventuele achterstanden zijn, 
hoe groot deze zijn en hoe de groei het afgelopen jaar is geweest.  
De zorgniveaus 1,2 en 3 zouden benoemd moeten worden evenals de aanschaf van 
materialen en cursussen etc. 
Ook ziet de mr graag een concrete uitwerking van de interventies, zodat het NPO plan 
toetsbaar en evalueerbaar is en zodat de NPO gelden verantwoord kunnen worden.  
  

Actiepunten 

Liliane Past het concept NPO plan aan met medeneming van de gegeven input. 
De inhoudelijke behandeling is verdaagd naar de volgende vergadering. 

 
 
 

8. Jaarrekening 2021 

 Nog niet aangeleverd. 

Actiepunten       

Liliane Punt verdaagd naar volgende vergadering 

 
  



 

9. Jaarplan + begroting 2023 

 Nog niet aangeleverd. 

Actiepunten       

Liliane Punt verdaagd naar volgende vergadering 

 
 

10. Verslag Vertrouwenspersoon 

 Nog niet aangeleverd. Liliane heeft een verzoek hierom bij de secretaris van Innoord 
neergelegd en zal er nog achteraan gaan om het te verkrijgen. 

Actiepunten       

Liliane doet nogmaals een verzoek om het verslag van de vertrouwenspersoon te 
ontvangen. 

 
 

11. Binnengekomen stukken / rondvraag / sluiting 

●  Vanuit de ouders komt de vraag hoe het kerstdiner ingericht wordt en of er nog een 
kerstborrel komt. Liliane wist niet van de kerstborrel-traditie, maar het klinkt leuk en 
ze neemt de vraag mee. 

Actiepunten       

Liliane komt terug op de kerstvragen 

 
 
 
 
 
 


