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Vergadering 2020-2021 

19 april 2021 17.30 - 21.00 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Marthje Wijs 

Notulist Dorcas Borgers 

Aanwezigen Ankie v Akkeren, Marthje Wijs, Dorcas Borgers, Sanne Mellema, Peter 
Lakke (directie) 

Afwezig Ankie Halsema 

 

 
Agenda 

1. Opening en notulen 4 en 16 februari 2021 
2. medelingen / vragen/ actiepunten vorige vergadering (zie bijlage) 
3. Corona gelden – Plan extra ondersteuning leerlingen 
4. Verbouwing 
5. Formatie 
6. Begroting 2021-2022 
7. Idee feedback door leerlingen (ingezonden brief) 
8. wvttk/rondvraag 

 

 

1. Opening + Notulen 4 en 16 februari 2021 

 

 • Er wordt vastgesteld dat de MR vergadering op 12 april 2021 met een week 

uitgesteld is vanwege onvoldoende aangeleverde informatie op de verzochte 

onderwerpen; 

• Notulen bijzondere MR vergadering 4 februari 2021: goedgekeurd 

• Notulen algemenee MR vergadering 16 februari 2021: goedgekeurd  

 

Actiepunten 

Ankie v A o Draagt ervoor zorg dat beide goedgekeurde notulen op de site van de school 
komen te staan; 

o Draagt ervoor zorg dat de namen van de MR leden op de website aangepast 
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worden en dat het MR-mailadres vermeld wordt; 
o Draagt ervoor zorg dat het MR mailadres door de leden geactiveerd kan 

worden, zodat de leden allemaal de daarop binnengekomen mailberichten 
ontvangen 

 

  

2. Mededelingen /vragen / actiepunten vorige vergadering (zie bijlage) 

 

Mededelingen 
/ vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
actiepunten 

• Lentekriebels: De school stuurt volgende keer op voorhand centraal een 
mededeling uit; 

• De school is bekend met de klachten over de slechte schoonmaak en deze 
week worden de wc’s extra gedesinfecteerd, wordt de school extra 
schoongemaakt en zal vanuit school extra gecontroleerd worden; 

• Van de week zijn er handhavers van de gemeente langs geweest in verband 
met de staat van het schoolplein, in verband waarmee ook 2 MORA meldingen 
gedaan zijn (SIA 868050).  

• Het schoolbestuur van Innoord heeft e.e.a opgepakt naar aanleiding van de 
brief van de MR richting bestuur. Peter Meijboom is aldaar verantwoordelijk. 
Er is een bouwmanager ingehuurd en RB tuinen gaat nu aan de slag met de 
bevindingen. 

 
- De notulen zijn goed gekeurd en worden via Ankie op de website geplaatst; 

 
- De MR map is er en Peter zorgt ervoor dat deze verder aangevuld wordt met 

de benodigde stukken. De MR vergaderstukken worden er door de MR ook in 
geplaatst; 
 

- Dorcas geeft aan dat de notulen door de MR buiten vergadering goedgekeurd 
kunnen worden. De vergadering komt daarop tot een besluit over de 
procedure van goedkeuring en bekendmaking, zie onder “Besluiten” aan het 
einde van dit vergaderpunt; 
 

- Peter zorgt voor activering van de google drive MR agenda, zodat het door 
Dorcas gemaakte overzicht daar door haar in geplaatst kan worden; 
 

- Actie opzet brief Dorcas niet nodig ivm stand van zaken schoolplein; 
 

- Peter deelt in de aankomende nieuwsbrief de stand van zaken omtrent de 
ontwikkelingen en de vorderingen rond de aanpak van het achterstallige 
onderhoud van de school en het schoolplein.  

 
- Er lag nog een vraag van de Stichting ten aanzien van de bekostiging van de  

handvaardigheidslessen. Peter had naar de stichting aangegeven dat dit 
vanuit schoolbudgetten betaald kon worden. Later was er toch een verzoek 
voor betaling van een deel door de stichting. De vraag is hoe het nu zit. Peter 
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geeft aan dat school het nu kan bekostigen. De MR heeft eerder aangegeven 
dat wanneer de lessen structureel over meerdere jaren gegeven worden, dat 
dit dan vanuit het schoolbudget moet komen. Peter geeft aan dat daar op dit 
moment met de huidige financien geen geld voor is het komende jaar; 

 

In plaats van in maart zal in mei nog een ouderavond plaats vinden.  
 

- De huidige COVID-19 situatie ervaart de directie niet als positief als het om de 

relaties -met de ouders en met het team onderling- gaat. De MR doet de 

suggestie goed te evalueren wat de school deze afgelopen periode heeft 
geleerd, omdat deze periode de minnen en plussen onder een vergrootglas 
heeft gelegd. De docenten ervaren de team-meets als positief en willen deze 
bijvoorbeeld voortzetten. 
Hiernaast geeft de oudergeleding aan dat  de communicatie met ouders wel 

iets beter en meer frequent. Ook over de positieve ontwikkelingen. 

Peter geeft aan dat de school technisch echt hulp nodig heeft om de boel 

(communicatie, ouderavonden, meer actuele website) te organiseren, hier is 

hulp bij nodig. 

 

- De school heeft de NPO informatie afgewacht, waardoor de druk om een plan 

voor opgelopen achterstanden te maken nu groter is. Met de begin dit jaar 

gedane suggesties van de MR, bijvoorbeeld het inzetten van PABO-studenten, 

is niets gedaan. 

Met het advies van de MR om al eerder mogelijke leerachterstanden in beeld 

te brengen met hulp van de leerkrachten en ouders om al eerder gericht actie 

te kunnen ondernemen of een plan van aanpak op te stellen, lijkt ook niets 

gedaan 

- Snappet heeft alle doelen aangepast, kinderen worden nu gemonitord op 

streefniveau. Nu resteert met snappet nog het strijdpunt van de snelle, 

negatieve feedback. Innoord heeft een stuurgroep die communiceert met 

snappet, daar is Peter voorzitter van.  

 

- De MR-Oudergeleding leest zich in in het mijnportfolio. 

 

- De school stopt na dit schooljaar met de CITO en zal verder gaan met IEP, een 

ander soort toets dat per kind op verschillende momenten afgenomen kan 

worden, dus niet meer groepsgewijs. Het gaat meer over jezelf tegen jezelf 

afzetten. Woensdag 21 april is de eerste gezamenlijke schoolteam IEP-sessie.  

IEP kent ook samenhang met formatief evalueren. Waar staat het kind? 

Vanuit de MR wordt opgemerkt dat er wel heel veel vanuit het kind zelf moet 

komen en hoe de leerkracht het kind wat hoger tilt?  

Het antwoord hierop van de directie is, dat de sociaal emotionele kant wordt 

geintegreerd in een eigen rapport. Er is meer ruimte voor alle kanten van de 

ontwikkeling van het kind. De talentenkaart is ook onderdeel van IEP.  
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De MR vindt het belangrijk en leuk om het voor ouders meer inzichtelijk te 

maken. Peter geeft aan dat de school het beter gaat toelichten om de ouders 

mee te nemen. 

Actiepunten 

Peter 
 
MR  
 
Peter & Dorcas 
 
 
Peter  
 
 
Peter 
 
Peter  
 
Peter en MR-
oudergeleding 
 
Peter 

Vult de MR folder verder aan met historische en actuele stukken. 
 
De MR vergaderstukken worden door de MR in de folder geplaatst. 
 
Draagt zorg voor activering van de google drive MR agenda, zodat het door 
Dorcas gemaakte overzicht daar door haar in geplaatst kan worden.  
 
Deelt in de aankomende nieuwsbrief de stand van zaken ten aanzien van 
ontwikkelingen en aanpak van het achterstallige onderhoud van de school.  
 
Organiseert een ouderavond in mei. 
 
Doet nogmaals een oproep voor technische ondersteuning van de school. 
 
Peter plaatst meer MijnRapportFolio informatie in de MR map waarmee de MR-
oudergeleding zich nog beter in kan lezen. 
 
Maakt IEP voor de ouders meer inzichtelijk.  

Besluiten 

Notulen 
  

De concept notulen worden binnen 1 week na de vergadering verspreid. 
Binnen 1 week na verspreiding heeft iedereen zijn/haar input gegeven, welke -
indien algemeen akkoord- direct verwerkt wordt. 
Binnen 3 dagen na deze verwerking en bij geen bezwaar worden de notulen 
geaccordeerd en vervolgens op de website gepubliceerd. 
 

 

 

3. Corona gelden - plan extra ondersteuning leerlingen 

 

Reeds 
ontvangen  
 
 
NPO 

Deze zijn deels aangewend voor de ondersteuning van groep 1c en voor de inzet 
van Ella die de leerlingen in groepen 4, 5 en 6 ondersteund met lezen. 
 

 

Het  NPO (Nationaal Programma Onderwijs na Corona) moet het voor leerlingen die 

dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te 
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laten krijgen om de impact die de coronacrisis tot nu toe op hun 

ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te geven.  

Hierbij staat het werk dat in de klas plaatsvindt centraal. 

(https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/ocw-geeft-meer-informatie-

over-nationaal-programma-onderwijs) 

  

Er zit een flinke tijdsdruk op het programma en het ministerie verwacht dat scholen 
tot aan de zomervakantie drie stappen zetten: (i) in een schoolscan wordt de 
behoefte op leerling en schoolniveau vastgelegd, (ii) op basis van de schoolscan 
worden effectieve interventies van een “menukaart” gekozen, en (iii) de scholen 
schrijven een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak. De plannen dienen 
aan de MR voorgelegd te worden. 
 

Gevraagde planning vanuit NPO 

 April: schoolscan, MR inzage  

Mei: keuze uit keuzemenu, aparte vergadering MR betrekken bij keuze 

Juni: budget bespreken met MR, haalbaarheid plan evalueren 

>10 juli: instemming MR uiteindelijke plan 

 
Peter is nu samen met Bob bezig met de schoolscan met behulp van SNAPPET en 
CITO gegevens, 
De MR geeft aan dat juist de leerkracht die het kind breder kent misschien ook 
mede moet beoordelen. Daarbij zou er breder moeten gekeken worden naar 
achterstanden. Zoals  culturele en muzikale vorming. Ook de sociaal emotionele 
ontwikkeling zou een plek moeten krijgen in de schoolscan wat de MR betreft. Peter 
zegt dat deze week daartoe ook hart en ziel is afgenomen. DE oudergeleding is net 

bekend met hart en ziel. Ouders hebben daar nog nooit iets over gehoord.  De MR 

ziet daarnaast graag ook de input van de individuele leraren terug in de schoolscan.  

 
Voor de meivakantie schrijft Peter samen met Bob het concept eerste opzet. 
Naast de individuen hebben ook groepsonderwerpen aandacht nodig, de C-lijn 
kinderen, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de kracht van het 
leraren team . Krijgen deze een rol in het plan? Marthje geeft aan dat gekeken moet 
worden naar duurzame investeringen. Bijvoorbeeld door te bouwen aan een sterk 
team dat sterk uit een volgende crisis komt.  
Het team-zijn heeft geleden onder deze crisis en er is nog best wat support nodig 
om weer een team te worden. 
Daartoe kan aldus Marthje bijvoorbeeld krachtgericht coachen voor het onderwijs 
ingezet worden, dan leer je samen als team, waarna je hetzelfde met de leerlingen 
gaat doen.  
Ankie oppert dat bv scholing in collegiale toetsing en professionalisering een 

duurzame kwaliteitsverbetering zou kunnen geven voor het team. Een zomerschool 

heeft niet de voorkeur, omdat daar andere, onbekende leraren zijn voor de 

kinderen, die mogelijk met een andere methode les geven, wat niet bevordelijk is 

voor het leerproces. Extra ondersteuning (mankracht) en scholing voor leraren en 

daardoor de mogelijkheid van extra individuele ondersteuning en lessen voor 

leerlingen met een leerachterstand heeft de voorkeur.  
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De MR heeft begrepen dat Innoord een zomerschool als optie zag, waarop Peter 

aan geeft dat wij geen kinderen hebben die zomerschool nodig hebben. En dat we 

het bedrag van ongeveer 700 euro per leerling ( nog niet definitief) anders willen 

besteden binnen onze school en niet bovenschools. Wellicht is een huiswerkklas 

wel iets dat nut zou kunnen hebben indien goed ingericht. 

 
 

Actiepunten 

Peter 
 
 
 

Peter maakt met Bob voor de meivakantie de eerste conceptopzet van de 
schoolscan en deelt deze met de MR. 

 

 

4. Verbouwing 

 

 Peter geeft aan dat er twee ouders betrokken zijn bij de verbouwing. De 

begroting is nu al 80KEUR te krap. 

 

De onderhandelingen met de Gemeente lopen nog. Robert Meijer van 

Projectbureau ProMeijer is ingeschakeld door Innoord en doet de project 

begeleiding van de verbouwing. 

 

De MR geeft aan dat er zorgen zijn over de school, dat er geruchten zijn dat deze 

vanwege haar steeds verslechterende staat zal worden gesloopt.  Waardoor al 

eerder naar een vervangende school verhuisd moet worden. De MR houdt zich 

aan haar standpunt dat er pas verhuisd moet worden als de bouw daadwerkelijk 

kan gaan plaatsvinden. Tot die tijd moet het pand en schoolplein voldoende 

onderhouden worden zodat het veilig is en leefbaar voor medewerkers en 

kinderen.  

Ouders willen niet dat de urgentie met betrekking tot de nieuwbouw afneemt 

wat een gevolg zou kunnen zijn  van een eerdere verhuizing. Daarnaast vinden zij 

het absoluut niet wenselijk dat er meerdere jaren naar een andere locatie gereisd 

moet worden dan noodzakelijk voor de daadwerkelijk nieuwbouw. 
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De MR wil de school laten voortbestaan op de huidige locatie tot er een plan met 

goedgekeurde vergunningen ligt. Peter geeft aan dat de plannen nog niet 

goedgekeurd zijn en dat ook vanuit het dorp zelf nog wijzigingen verzocht worden 

 

De MR vraagt bij wie de verantwoordelijkheid ligt dat de school weer in goede 

staat geraakt en ook of deze niet gerenoveerd in plaats van vernieuwbouwd kan 

worden? Peter geeft aan dat de school onder de bevoegdheid van de gemeente 

valt en dat deze eerst wel maar later niet meer voelde voor een renovatie. 

 

In de week van 19 april vindt bij de gemeente een gesprek over dit onderwerp 

plaats waarna Peter terug koppelt.  

De MR verzoekt of in dit overleg mee genomen kan worden of alle scenario’s 

besproken zijn. 

 

Actiepunten 

Peter Deelt de input van de MR ten behoeve van het overleg en koppelt z.s.m. terug. 
Geeft tevens door aan de MR wie aanspreekpunt is voor hen ten aanzien van het 
proces nu Peter het proces niet meer leidt.  
 

 

5. Formatie 

 

 Dit onderwerp wordt doorgeschoven, Peter is er mee bezig en informeert de MR. 

Actiepunten 

Peter 
 
 

Informeert de MR z.s.m. 

 
 

6. Begroting 2021-2022 

 

 Dit onderwerp wordt doorgeschoven, Peter is er mee bezig en informeert de MR. 

Actiepunten 
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Peter Informeert de MR z.s.m. 
 

 

 

7. Idee feedback door leerlingen (ingezonden brief)  

 

 De MR geeft aan het een leuk idee te vinden om leerlingen feedback te laten 

geven aan leraren en vraagt zich af wat de leraren ervan vinden? 

Peter geeft aan dat hier al aandacht aan wordt besteedt in de vragenlijst  van hart 

en ziel. Daar is de MR ook nieuwsgierig naar en afgesproken wordt de MR hier 

inzicht in te geven. 

Actiepunten 

Peter Plaatst de vragenlijst op de MR-drive.  
 

wvttk Vakantierooster: Peter heeft het concept gedeeld en daar is naar gekeken.  
Sanne constateert dat we net onder het absolute minimum van het verplichte 

aantal lesuren zitten. Aldus Peter kan dit niet anders in verband met het 
maximaal aantal uren dat de leerkrachten mogen werken.  
Er lijkt wel wat met wat data geschoven te moeten worden, waarbij rekening 
gehouden wordt met de verspreiding van vrije dagen van de verschillende 
parttime werkende leerkrachten en de -gegeven de omstandigheden- zo gunstig 
mogelijke verdeling van vakanties, ook in samenhang met middelbare scholen. 
Afgesproken wordt dat het concept als volgt wordt aangepast: 28 februari 2022 
wordt gewijzigd naar 18 feruari en 14 april wordt verwijderd. Met medeneming 
van deze 2 wijzigingen wordt het rooster vastgesteld. 
 
Gegeven de grote onderwerpen welke spelen, waaronder het NPO, wordt beslist 
dat vaker (korter) vergaderen dan gepland zinvol is. Hier moet nog actie op 
genomen worden.  
 
Situatie groep 7 
Peter is benaderd door meerdere ouders van groep 7 die zich zorgen maken met 
betrekking tot de stabiliteit in de klas. Deze zorgen worden door ouders van de 
klas breed gedeeld. Zij hebben de wens uitgesproken alleen de vaste docent voor 
de klas te willen om weer rust in de klas te krijgen.  
Peter heeft voor donderdag alle ouders uitgenodigd in school. De MR adviseert de 
zorgen goed te horen en serieus te nemen en aan de ene kant snel tot actie te 
komen en daarnaast ook een goede analyse te maken wat deze klas nodig heeft 
ook op de langere termijn.   

 

 


