
Notulen MR maandag 16 mei 2022  

 

 

Locatie:  Teamkamer Open Hof 
Tijd:   19:30-21:00 

Notulant: Richard van Dun 

Voorzitter: Gijs Vriens 

Aanwezig:  Linsey van Amelsfoort, Marlou van Cadsand, Richard van Dun, Wendy Jansma, 

Gijs Vriens, Janneke Vromans, Bregje de Weijer.  

Afwezig:  

 

Inf. = informatief 
I = instemmingsrecht voor MR 
A= adviesrecht voor MR 
 
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt: 
Voorzitter en contact GMR: Gijs Vriens 
Secretaris: Richard van Dun 
Penningmeester: Janneke Vromans 
Mail (mr.openhof@edu-ley.nl) en het laatje van de MR beheren: Gijs Vriens 
InfoMR blad: Richard van Dun 
Nieuwsbrief/website: Gijs Vriens 
 
 
 

1. Vaststellen agenda: 

- Agenda is vastgesteld. Notulen is hierop aangepast. 

- Vanuit de GMR sluiten Monique en Kevin vandaag aan.  

inf 

2.  Mededelingen vanuit:  

 Team:  

- 19-04 is de studiedag geweest. Daarbij zijn de tevredenheidsonderzoeken, 
werkdrukgelden en de formatie besproken.  

 

 Directie: 

-  Vitaliteit: tijdens het laatste DB-overleg is vitaliteit besproken. Daarbij wordt 
gekeken naar de vitaliteit van de medewerkers. Bijvoorbeeld fruitmanden etc. 
Daarnaast is er een budget, vanuit Edu-Ley, beschikbaar gemaakt voor 
bijvoorbeeld een sport abonnement of wandelschoenen etc.  

- Schoolbezoek. De directeur van De Kameleon is samen met de bestuurder een 
dag op school geweest om een dag mee te lopen.  

Bregje 

 Ouders / OV: 

- Geen notulen ontvangen vanuit laatste overleg.  

 

 GMR: 

- Jaarverslag vanuit de GMR staat op de agenda. Deze is echter nog niet definitief. Daa 

- Problematiek ivm behoefte aan leerkrachten, invallers wordt besproken tijdens 
diverse GMR vergaderingen. Er wordt gekeken hoe er een andere invulling 
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gegeven kan worden over deze problematiek. Er is een werkgroep opgericht 
om te kijken hoe er een invulling op gegeven kan worden. 

3. Beleidszaken:  

 Werkdrukgelden  
- Een gedeelte van de werkdrukgelden wordt ingezet als extra inzet van 

personeel. Dit wordt als erg positief ervaren.  
- Motoriek, bij de kleuters is hier extra aandacht aan gegeven.  
- Midden- en bovenbouw is extra geld ingezet voor handenarbeid. Komend jaar 

zal dit opnieuw ingezet worden.  
- Komend jaar wordt ook ingezet op extra ondersteuning bij de kleuters.  

 

 

 NPO-gelden 
- Kwaliteitskaarten worden komend jaar verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor 

Mijnkleutergroep.  
- Begrijpend lezen en spelling staat komend jaar op de planning om verder mee 

te gaan.  
- Collegiale consultatie, wordt volgend jaar een vervolg aan gegeven. 
- Gymleraar, er is een externe gymleraar welke gymlessen gegeven heeft.  
- ICT, er is komend jaar geen extra geld nodig t.b.v. ICT. Daar is afgelopen jaar in 

geïnvesteerd.  
- Komende schooljaar is er minder budget beschikbaar vanuit NPO-gelden.  

 

 Formatie: 
- Komend jaar zijn er 10 groepen (2 groepen 3). 
- Er zijn 3 vacatures beschikbaar. Op iedere vacature is een reactie gekomen. 

Momenteel zijn de gesprekken gaande.  
- Wanneer de formatie definitief is zal deze gedeeld worden.  

 

 Kwaliteitscyclus: 
- Zorgkaart, met “Onderwijs maak je Samen” is hier naar gekeken.  
- In de 6e na start van het schooljaar volgt er een kennismakingsgesprek. In basis 

komt niet iedereen meer op kennismakingsgesprek, alleen de ouders / 
leerlingen met een hulpvraag. 

- November volgen de 10 min gesprekken (er gaat geen rapport mee). 
- December, de kinderen met extra ondersteuning krijgen medio december een 

update vanuit de leerkracht welke deze ondersteuning bied. Dit gaat via de 
leerkracht.   

- December, 1e rapport. Alleen groep 8 krijgt deze mee naar huis.  
- Januari, adviesgesprekken groep 8.  
- Februari, rapporten worden mee naar huis gegeven. Ook de indicatieve 

adviesgesprekken worden besproken.  
- Maart, 10 minuten gesprekken (groep 1 t/m 7). 
- April, 2e terugkoppeling voor leerlingen met extra ondersteuning.  
- Juni, voorlopig advies voor groep 7. 
- Juni, facultatief oudergesprek (op aanvraag). 
- Divergent werken (groep 7), terug pakken van de stof, herhalen (tot 6 maanden 

achterstand). Dit betreft spelling en rekenen. s 

 

 Verkiezingen MR 

- Janneke is aftredend binnen de MR. Er zal een vacature uitgeschreven 
worden voor deze functie.  

 

 Vergadering volgend jaar: 
- Gijs zal een vergaderschema maken voor volgend jaar.  

 

4. In- en uitgaande post:  



- Er is geen inkomende post. 

5.  Rondvraag: 

- Fietspad bij de Bongerd, dit is besproken met De Bongerd. Maar het is nog 
steeds heel druk. Dit zal wederom besproken worden.  

- Veiligheid rondom school. Er worden borden geplaatst met “Schoolzone”. Na 
een aantal weken worden dit geëvalueerd.  

- Rotonde nieuwe Boschkens, er zou een fietspad gerealiseerd worden. Dit is tot 
op heden nog niet gebeurd. Er zal contact opgenomen met de Gemeente over 
deze kwestie.  

 

 

   

Volgende vergadering: 27 juni.  
  



Openstaande acties / te bespreken actielijst  
Datum          Actie Door Status Gereed 

27052019-3 Vragenlijst of er wordt gezien dat de 
school wat doet aan de veiligheid.  
Rust in de klas verschillende 
scenario’s meenemen 

Bregje Vóór het invullen van de 
tevredenheids- onderzoek 
2021 

Nee 

19062019-4 Bericht om ouders te bedanken voor 
inschrijven avond-4-daagse 

Bregje Vóór 2020 Nee 

13112020-1 Scholingsplan Bregje Voor 22-1-2020 Nee 

11032020-1 Linkje uit infoMR doorsturen Bob Voor 11-02-2020 Nee 

27052020-1 Ouder benaderen in de PR Joyce Voor 23-07-2020 Nee 

23062020-1 Jaarverslag afronden incl. 
werkverdelingsplan en 
leerlijnpresenteren 

Gabrien zsm Nee 

23062020-2 De inkomende stukken doornemen 
(kalender schoolgids) 

Allen zsm Nee 

 


