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NOTULEN VERGADERING MR & DIRECTIE 25 OKTOBER 2022 

Soort vergadering Vergadering MR met Directie 

Voorzitter Dorcas Borgers 

Notulist Sanne Mellema 

Aanwezigen Liliane Franssen, Ankie Halsema, Frans van Breugel (google meet), Daphne 
Oosterbaan, Dorcas Borgers, Sanne Mellema 

Afwezig - 

 
 

1. 1. Opening  / mededelingen / vaststelling agenda 

 
 
 

Tijdens deze eerste gezamenlijke vergadering van het schooljaar 2022-2023 wordt Daphne 
Oosterbaan verwelkomd als nieuw mr-lid van de oudergeleding (omr).  
 
Deze nieuwe samenstelling en eerste vergadering worden aangegrepen om de 
verwachtingen, samenwerking, informatievoorziening en werkwijze van de mr en directie 
gezamenlijk te bespreken. 
 
Hieruit volgt de conclusie dat we graag sneller dan gepland nog een gezamenlijke 
vergadering willen houden om meer tijd te hebben om conform afspraken de lopende 
zaken voor te bereiden voor een zinvolle dialoog.  
Hiervoor wordt 22 november geprikt van 17.30-19.30 uur. 
 
De agenda wordt vastgesteld waarbij het punt NPO wordt verdaagd. 

Actiepunten 

Frans 1. De vergadering van 22 november aanstaande wordt toegevoegd op de site 

 
  

2. 2. Actiepunten uit vorige vergaderingen 

•  
 
 
 
 
 

Wo 17 mei blijft toch in het rooster een studiedag. De oudergeleding had gevraagd of deze 
studiedag mogelijk op een andere woensdag kon, omdat de week zo kort wordt met 
hemelvaart en de vrije vrijdag.  Beslist wordt dat de studiedag op 17 mei 2023 blijft staan 
omdat 1) deze in de overgang tussen directies eind vorig jaar al was vastgesteld en 
gedeeld met ouders; en 2) er een maximum aan gebroken weken in een jaar mag zitten. 
Komend jaar pakken we het vakantierooster weer gezamenlijk op met mr en directie. 
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•  
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 

 
Leika: er zijn goede werk afspraken gemaakt tussen de directie en Leika, zo zijn er over het 
pedagogische aspect van de begeleiding in de pauzes en communicatie over incidenten 
met leraren goede afspraken gemaakt en tussentijdse evaluatie momenten afgesproken. 
De personeelsgeleding van de mr (pmr) geeft aan dat leraren al positief effect op de sfeer 
opmerken.  
Het pedagogische plan wordt nog met de mr gedeeld. 
 
De werving voor de openstaande vacatures is gaande (leerlab en leraar groep 5 i.v.m. 
pensioen per januari 2023). De directie heeft meerdere gesprekken met kandidaten staan. 
Ook wordt er gezocht naar eventueel extra ZZP’er om de formatie aan te vullen en 
steviger te maken bij mogelijk uitval door ziekte of anderszins.  

Actiepunten 

Liliane Deelt het pedagogische plan met de mr  

 

3. 3. Werkverdelingsplan 

 
 
 
INSTEMMING 

Het werkverdelingsplan is opgesteld door directie in samenspraak met het team. De wijze 
waarop dit tot stand is gekomen -met structuur en duidelijkheid- is door het team als zeer 
positief ervaren. 
De pmr stemt in met het werkverdelingsplan 2022-2023.  

Actiepunten 

  

 

4. 4. Nieuwbouw 

 
 
 

De directie is door Peter Meijboom van Innoord gevraagd of tijdens een vergadering in 
oktober 2022 over de voorgenomen verbouwing met onder meer vertegenwoordigers uit 
de dorpsraad Ransdorp,  de gemeente, de Beke, Robert Meijer een mr lid heeft gezegd dat 
het onderwijsplan van de Weidevogel niet relevant is voor het nieuwe gebouw.   
Dit is nooit gezegd tijdens de meeting.  
 
Wel is de zorg uitgesproken dat we op een patstelling afstevenen. 
Er is in geen jaren groot onderhoud gedaan aan het huidige gebouw. Nu is recent het 
houtwerk van de gevel van de Beke afgebroken, om te voorkomen dat daar vleermuizen 
gaan nestelen. Zorg is dat de gevel door lekkage en houtrot wel houdt tijdens maar niet 
meer na de winter.  Tegelijk zijn de vergunning, de financiering en de tijdelijke locatie nog 
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niet rond. De zorg van de omr is dat we eerder uit het huidige gebouw moeten, terwijl het 
nog niet zeker is of en wanneer de nieuwbouw kan starten. Wat gebeurt er dan?  
In de vergadering worden allerhande scenario’s genoemd die niemand van de aanwezigen 
wenselijk vindt.  
 
Vanuit de mr is er een -volgens omr- gerelateerde vraag met betrekking tot de begroting. 
Het schoolgebouw is van Innoord. Het is niet duidelijk hoe haar onderhoud budget op dit 
moment bewaakt wordt. De vorige directie gaf aan dat al het geld dat niet naar het 
onderhoud van onze school ging, wel voor onze school gereserveerd werd. Dat is nu niet 
inzichtelijk, noch de geldstromen welke hiertoe -mogelijk door de gemeente- verstrekt 
worden. 
 
Directie en mr staan voor een mooi nieuw schoolgebouw, maar delen de zorg over de 
staat van de huidige gebouwen en de trage voortgang met betrekking tot de verbouwing.  

Actiepunten 

Allen 
 
 
 
 
Sanne 

Directie en mr steunen elkaar en trekken waar mogelijk samen op om duidelijkheid te 
verkrijgen over 1) de planning en benodigdheden voor de voorgenomen verbouwing, 2) de 
status van het huidige schoolgebouw en het benodigde onderhoud om dit te kunnen 
blijven gebruiken tot het zeker is dat de nieuwbouw kan starten en 3) over een tijdelijke 
lokatie. 
Gaat na of het gespreksverslag van de vergadering over de verbouwing met Liliane 
gedeeld kan worden 

 

5. 5. Schoolgids 

 Is opgemaakt. Omdat pas een dag voor de vergadering de laatste benodigde gegevens 
voor de definitieve versie opgehaald konden worden, is deze nog niet door iedereen 
gelezen.  

Actiepunten 

mr Neemt de schoolgids door, waarna deze op de komende vergadering voor instemming 
aan de omr voorgelegd wordt. 

 

6. 6. Begroting Stichting 

 Nog te ontvangen  

Actiepunten 

mr Op agenda komende vergadering 
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7. 7. Jaarrekening 2021 

 Nog niet ontvangen van Innoord, terwijl de jaarrekening al voor 1 juli 2022 met de mr 
gedeeld had moeten zijn. 
 
De omr geeft aan dat het geen losse vragen beantwoord wil krijgen, maar juist een 
volledig inzicht wenst te verkrijgen. Daarvoor is een begroting en jaarrekening nodig, 
idealiter ook die van eerdere boekjaren. De omr laat weten hier eerder advies over 
ingewonnen te hebben bij de VOO, hetgeen bij de controller van Innoord bekend was. 

Actiepunten 

Liliane Pakt dit op. Er staat een gesprek gepland na de herfstvakantie met het bestuur, 
waarna hierover een terugkoppeling aan de mr gegeven zal worden. 

 

8. 8.  Corona registratie en brief Arkin 

•  
 
 
 
 
 
 

•  

In Social schools wordt bij het melden van absentie gevraagd of er een corona 
besmetting van kind of ouder(s) is. Dit zijn medische gegevens en deze mogen niet 
bijgehouden worden volgends de AVG. Advies van de mr is om dit te verwijderen.  
Deze vraagstelling lijkt automatisch in het systeem te zijn gebracht, waarvan de 
directie niet op de hoogte was. 
 
Kinderen t/m groep 5 hebben op de eerste schooldag een brief van Arkin over een 
training bij de GGD meegekregen. Hier waren veel vragen over, van ouders en ook  
van leraren. Er zijn veel vragen, waaronder hoe de kinderen geselecteerd worden, of 
dit in de klas ook getest of besproken wordt, waarom dit opeens zo gedaan wordt en 
ook hoe het dan met de vereiste toestemming van de ouders zit?  
 
De PRM verteld dat dit nooit zo is gegaan in het verleden en dit ook niet zo hoort te 
gaan. Gewoonlijk, als er een advies is vanuit de leerkracht om een leerling extra te 
begeleiden, wordt dit altijd individueel en in overleg met ouders opgepakt. Dit blijft 
het traject dat gevolgd wordt. De brief lijkt per abuis mee gegeven. 
 
De omr geeft in samenhang met bovenstaande aan zorgen te hebben met betrekking 
tot stigmatisering -onder meer vanwege leerniveaus van kinderen- en ziet graag dat 
hier op een juiste manier aandacht aan gegeven wordt. De PRM geeft aan dat dit niet 
acceptabel is en wil hiermee aan de slag gaan. 

Actiepunten 

Liliane 
 
Liliane 

Zorgt dat de absentie registratie en de opslag van persoonsgegevens in lijn met de 
AVG zullen worden gebracht. 
 
Zal dit soort zaken -zoals het inschakelen van Arkin en de wijze waarop- in een 
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Ankie 

draaiboek opnemen en bespreken, zodat dit soort menselijke fouten in de toekomst 
minder waarschijnlijk gemaakt worden en onrust voorkomen wordt. 
 
Gaat aan de slag met een plan hoe stigmatisering -onder meer vanwege leerniveaus 
van kinderen- te voorkomen en aan te pakken. 

9. Wvttk / rondvraag / sluiting 

 De verdaagde onderwerpen van deze vergadering worden bij de eerstvolgende 
vergadering geagendeerd. 
De vergadering wordt gesloten. 

Actiepunten 

  

 
 
 
 
 


