
 

 Datum | tijd 19 april 2021 19.30-20.30 

Vergadering geopend door Eric  

 

concept 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kimberley Neve (KN), Merel Tijink (MT), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd: - PMR 

 - OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

• EIJ opent de vergadering.  

• GO neemt online deel  

Goedkeuring notulen  

• Notulen van de vorige vergadering (1 december 2020) zijn rondgestuurd per mail en worden 

goedgekeurd.  

• Ouderbijdrage: bijdrage 2019/2020 is niet geïnd. Overschot 2020/2021 reserveren voor volgend 

schooljaar. NW laat nieuwsbrief even lezen door MR voor verzending. 

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

•  Er zijn geen ingekomen stukken 

•  

 

Mededelingen GMR 

• Aan de orde geweest: 

o  Naast 1 uur gymles ook 1 uur bewegend leren; daar zijn leskaarten (bewegend leren) voor 

beschikbaar. NW zet de kaarten online. Uren gymzaal niet altijd toereikend.  

o Kwaliteit onderwijs moet opnieuw getoetst. Focus op leerkrachtvaardigheden 

o Toepassing pestprotocol 
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o Torenklas: protocol Meer- en Hoogdbegaafdheid. Ook instroom in lagere groepen (Cheetah 

groep), dan eind ieder schooljaar beoordeling van leerlingen. Verdeling o.b.v. 

wegingsfactoren 

o Raad van toezicht: 2 nieuwe leden 

o Werving en selectie procedure onbehandeld 

o Weeralarm. Protocol: intentie altijd school open. Per school beoordelen. Code Rood 

situationeel beoordelen. Op Het Meerrijk van één ouder reactie gehad. NW heeft dit 

behandeld.  

 

 

Mededelingen OR 

•   Koningspelen worden georganiseerd. SportServiceKampen heeft meegeholpen aan het draaiboek 

• Rest van de activiteiten ligt stil. 

 

Mededelingen locatieleider 

•  Formatieplan. Is in directieoverleg besproken. Handhaving huidige formatie is akkoord. Eén 

leerkracht gaat met pensioen, deze drukt zwaar op de formatie, om die reden ruimte om team intact 

te houden; klasindeling wordt mogelijk wel gewijzigd. 

• Instroom (groep 1) – lage instroom. NW onderzoekt (o.a. via Welzijnswerk) hoe dit verbetert kan 

worden 

• In gesprek met Prokino over eigen BSO en naschoolse opvang. Aanleiding ontwikkelingen bij 

Willem van Oranje. Uitvraag bij ouders 

• Schooljaarverslag: verouderde cijfers. Wat is de visie van de locatiedirecteur? NW: schooljaarverslag 

is niet verplicht. Scholen op de kaart heeft actuelere cijfers. O.b.v. de cijfers: er is / lijkt nog veel te 

doen. Met iedere leerkracht is een evaluatie gemaakt. Dit wordt op korte termijn binnen het team 

besproken. Hieruit volgt een Plan van Aanpak / rapportage. Ook op bestuursniveau, mede ook om 

de extra middelen te kunnen in te zetten. NW: wellicht mogen we wat ambitieuzer zijn.  

 

 

Rondvraag 

•   Groep 8 keuze middelbare school. KG: we doen wat we kunnen, leerlingen ervaren het niet 

lastiger dat de open dagen niet offline zijn. Corona lijkt de keuze niet te bemoedigen. 

• Verkeersouder / nw. MR lid: lastig om op dit moment in contact te komen met ouders. 

Verkeersituatie blijft aandacht vragen 

• Brandoefening: protocol ontbreekt. KN pakt dit op. 

• GO: openstaand actiepunt blijft het plaatsen van notulen op de website. NW zal dit regelen (GO 

stuurt alle goedgekeurde notulen) 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op:  18 mei 2021 om 19.00u.  
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Actie- en besluitenlijst 2020/2021 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Oproep verkeersouder in nieuwsbrief NW  

2. Brief ouderbijdrage NW V 

3. Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket) allen  

4. Persoonlijk benaderen potentiële verkeersouder allen  

5. Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers NW V 

6. Brandoefening plannen KN  

7. Afstemming Willem van Oranjeschool inzake verkeersveiligheid NW  

8. Afstemming Zwerfboeken met Juf Esma NT  

9. Afstemming luizencontrole  NW  

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

    

    

 

 


