
Notulen MR vergadering 

Dinsdag 21 juni 2022 

 

1. Opening 

 

2. Ingekomen post/mededelingen 

Vanuit de directie: Bespreken toekomst AC 

 

3. Nieuwe formatie/klassenindeling kleuters 

 

De formatie is rond. Alle groepen hebben bij de start een leerkracht. 

 

De keuze voor de formatie (oa. De start van aparte groepen 1 en 2) is weloverwogen 

genomen. Er liggen meerdere overwegingen aan vooraf. Het HPS traject is hierin 

meegenomen. 

 

in de school komen een aantal nieuwe vloeren, het nieuwe lokaal (oude hal) voor groep 4 

wordt geschilderd en er komt een nieuwe keuken. 

 

Verschillende collega’s gaan woensdag 6 juli kijken naar materiaal voor de nieuwe 

kleutergroep bij obs de Reiziger. 

 

4. NPO begroting 2022-2023 

 

NPO gelden mogen oa besteed worden aan RT, kleinere klassen, programma’s zoals online 

licenties. 

 

Er is een brief bezorgd vanuit de overheid over het voorbereiden op schoolniveau van 4 

Corona-scenario’s. Nanda zal als directeur betrokken worden bij het bovenschools crisisteam 

m.b.t. Corona. 

 

Op een eventuele nieuwe Corona-lockdown is de school voorbereid. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat we tijdens een nieuwe online periode meer moeten 

differentiëren in het onderwijsaanbod, m.n. voor de sneller werkende leerlingen. 

 

Ventilatie is een telkens terugkerend onderwerp. Hier is nog geen oplossing voor gevonden. 

De oplossing hiervoor ligt ook niet bij de school zelf, maar LP-breed.  

Wordt vervolgd! 

 

Verdeling van gelden uit extra potjes en subsidies gaat voortaan niet meer uit van de 

gemiddelde schoolgrootte, maar o.b.v. het leerlingaantal. Voor de Berg en Bosschool kan dit 

positief uitpakken. 

 

Er zijn extra chromebooks voor de groepen 5-8. Iedere leerling heeft er één ter beschikking, 

de groepen 3 en 4 werken samen met de chromebooks. 

 



5. Schooljaarplan en evaluatie 

 

Het schooljaarplan 21/22 is digitaal gemaakt met Trello. De nadruk in het plan ligt op visie-

kwadrant van HPS (visie op leren en gedrag) Visie op leren: één korte instructie en het stellen 

van begripsvragen ter controle. De antwoorden op de begripsvragen bepalen waarmee de 

leerling aan het werk gaat. 

 

Er wordt gewerkt via ambitiekaarten, kwaliteitskaarten  naar het schooljaarplan. 

 

Speerpunten van het schooljaarplan zijn: 

- Spelling moet meer aandacht krijgen, dit gaat d.m.v. de aanpak van José Schraven (Zo leren 

kinderen lezen en spellen) 

- 2 collega’s van de onderbouw gaan een cursus volgen om de overgang van groep 2 naar 

groep 3 beter te laten verlopen. 

- Rekenen XL: de rekencoördinator neemt hierin het voortouw. Het gaat om pittige projecten 

voor een heel schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 en is inzetbaar naast de huidige 

rekenmethode. 

- Burgerschap krijgt extra aandacht 

-De taak van ICT verschuift tussen 2 collega’s. Er wordt een ICT beleidsplan geschreven voor 

het ontwikkelen van digitale geletterdheid. 

- De Intern Begeleider heet vanaf nu: Kwaliteitscoördinator 

 

Actiepunten: 

- De oudergeleding van de MR maakt een account aan en kan dan meekijken in Trello voor 

het schooljaarplan. 

- Wanneer wordt het plan digitale geletterdheid aangeleverd? 

 

6. Alcoholgebruik in de school 

 

Wat is de visie op school als het gaat om alcoholgebruik waarbij schoolkinderen aanwezig 

zijn. Er zijn voors en tegens voor het al dan niet schenken van alcohol tijdens activiteiten 

buiten schooluren. Voor activiteiten die nog op de planning staan moet er nog gekeken 

worden naar de invulling van hapjes en drankjes. 

 

Actiepunt: 

 

Invulling catering SBBF 

 

7. Protocol schoolreis 

 

Er heeft een aanpassing van het protocol plaatsgevonden (op een kwaliteitskaart). Dit 

protocol wordt de eerstvolgende vergadering besproken. 

 

Voorstel: 

Voor iedere bouw 3 activiteiten/locaties kiezen en daartussen rouleren. 

 

Actiepunt: 



Kwaliteitskaar schoolreizen wordt gedeeld met de MR. 

 

8. Communicatie 

 

9. Afscheid lid MR vanuit de personeelsgeleding 

 

10. WVTTK 

 

Het opnieuw inrichten van de AC. De AC is op moment te omvangrijk en hierdoor niet goed 

‘bestuurbaar’. Ook op andere Leerpleinscholen is dit aan de orde. 

De AC wordt tijdens de eerstvolgende AC vergadering opgeheven en een nieuwe AC worden 

geïnstalleerd. 

Hoe gaat deze nieuwe AC eruit zien: 

- Bij voorkeur ouderafvaardiging vanuit elke groep 1 ouder 

- Koppeling ouder aan een leerkracht die de verantwoordelijkheid voor een taak zoals 

Kerst/Sint/Pasen etc. Er kan een oproep aan ouders plaatsvinden om te assisteren bij 

activiteiten. 

 

Hoe de financieel het beste kan worden ingericht is ook voor meerdere Leerpleinscholen een 

vraagstuk. Dit heeft vnl. betrekking op het beheren van de ouderbijdrage. Er zijn meerdere 

opties mogelijk. 

Er is wel behoefte aan een penningmeester en een toezichthouder in het kader van de 

transparantie. 

 

De AC moet ervan op de hoogte zijn dat de MR de financiële boekhouding mag opvragen. 

 

Actiepunten: 

- Opzetten van een hervorming van de MR 

- Zoeken van penningmeester 

- Innen ouderbijdrage via de betaalmethode van Parnassys  

 

11. Rondvraag 

 

12. Afsluiting 


