
Notulen vergadering MR Maandag 31 januari 2022 om 19.45 uur (online)

Aanwezig: Saskia, Ellen, Jan, Sonja, Marjolein, Adinda en Sylvia (notulist)
Later schuiven Ids en Patricia ook online aan.

Wanneer de notulen zijn goedgekeurd door iedereen of wanneer de notulen moeten worden 
aangepast zal Sylvia dit doen en stuurt zij dit door naar het MR mailadres, Marjolein zal dan de 
notulen doorsturen naar Ids, Patricia en Corina.

Bij de volgende vergadering op 28 februari zorgt Adinda er voor dat ze voorbeelden van het 
huishoudelijk regelement heeft zodat wij input hebben voor ons eigen regelement.

Jaarverslag 2020-2021: we spreken af dat wanneer we het verslag hebben gelezen we dit via de 
appgroep laten weten. Marjolein zal bij akkoord het verslag doorsturen naar Ids en Patricia.

Notulen van dit schooljaar: Marjolein heeft de notulen doorgekeken en wat aanpassingen gedaan. 
Punten over het personeel worden in het vervolg globaal beschreven, namen worden niet genoemd.

Marjolein gaat nog achter de stukjes en notulen aan die geplaatst kunnen worden op de website.
Ook zal Marjolein onze jaarplanning aanpassen en zorgt zij ervoor dat deze op de website komt te 
staan.

Aangepaste agenda punten:
Agenda punt formatieplan en vakantierooster is aangepast naar april/mei 2022.
Het schoolplan hoeft volgend jaar pas op de MR-agenda van feb/mrt 2023 omdat deze nog geldig is 
tot half 2023.
In maart moet ook de RIE op de agenda komen.
Eind april zal het strategisch beleidsplan door Ids en Patricia worden verstuurd naar de MR, dan is het
ook handig om dit op de agenda te zetten.
Eind mei willen we een evaluatie van de MR over het afgelopen jaar en komend jaar.

Stand van zaken voor nieuwe MR-leden: Er zijn 2 aanmeldingen voor de Tandem, deze zouden beide 
uitgenodigd kunnen worden voor in de MR. Sonja zal de nieuwe ouders uitnodigen voor de volgende 
vergadering. Saskia en Sylvia zullen een flyer maken voor de Flierefluiter om ouders te werven voor 
in de MR. 

Nieuwsbrieven op de Tandem: Er zijn geluiden van de ouders op de Tandem dat de 
informatieverstrekking beter kan. Er zijn nog maar 3 nieuwsbrieven geweest en het is wenselijk als 
dit vaker kan.

Digitaal onderwijs op de Tandem: Er zijn wat ouders die hebben aangegeven dat ze het online 
onderwijs beter zouden willen zien, wat vaker online, ook wanneer ze in quarantaine zitten. Ouders 
vinden het lastig om hun kinderen te helpen bij bepaalde methodes. Marjolein en Ellen maken dit 
kenbaar binnen het team en gaan kijken hoe zij dit kunnen aanpassen.

Stand van zaken op de scholen:
Flierefluiter: Veel klassen zijn in quarantaine geweest, ook een aantal leerkrachten waren helaas 
door de corona geveld. Gelukkig is alles goed opgepakt binnen het team. Een collega gaat haar 
tweede ziektejaar in, er wordt onderzocht of zij nog terug kan komen.



Er zijn sollicitatiegesprekken geweest voor het Toezichthoudend bestuur, deze gesprekken waren 
positief.
Het traject voor de leergesprekken zal niet meer met een extern bedrijf worden gedaan, het geld 
hiervoor zal worden bevroren.
Tandem: Er zijn veel besmettingen geweest op school, veel leerlingen en leerkrachten waren besmet,
dit is aardig goed opgevangen. Er is een invaller geregeld voor de kleuters omdat er een leerkracht 
nog klachten houdt van de corona. Per half maart zal een andere collega helaas afscheid nemen van 
de Tandem omdat zij al langdurig ziek is…
Het project Weer en klimaat zal worden geopend morgen.
Op 1 april bestaat de Tandem 30 jaar, later in het jaar zal hier feestelijk aandacht aan worden 
besteed.
Ids gaat achter een nieuwsbrief aan op de Tandem.

Quickscan welzijn voor personeel: Er zijn acht aandachtspunten aangegeven, Ids zal de uitwerkingen 
van de punten nog naar ons toesturen. Daarin staat beschreven wat er aan de aandachtspunten 
gedaan kan worden.
Sonja heeft een artikel voor een subsidieaanvraag voor de ventilatie doorgestuurd naar Ids en 
Patricia. Ids gaat met deze aanvraag aan de gang, hij heeft dit ook doorgestuurd naar de gemeente.

Stand van zaken VOB: Het aantal betalingen op de Flierefluiter is op dit moment hoger dan vorig jaar 
op dit moment. Het werken met het automatische betalen heeft wel een positief effect. Er zal 
binnenkort ook weer een herinnering worden gestuurd naar de ouders die dit nog niet hebben 
betaald. Op de Tandem is dit hetzelfde. Er wordt bij de begroting al rekening gehouden met 
ongeveer 15 % die niet betaald.

Begroting: Volgende week maandag is de vergadering met het Toezichthoudend bestuur, dan wordt 
de begroting besproken. Wij als MR krijgen deze begroting morgen zodat wij deze alvast door kunnen
nemen.

Volgende vergadering is volgende week op maandagavond 7 februari, dit is een vergadering met het 
bestuur en het toezichthoudend bestuur.

Rondvraag: Wanneer komen de zelftesten bij de Tandem? Toevallig zijn deze vandaag bezorgd, ze 
gaan deze week nog mee met de kinderen.
Punten vanuit de MR voor de vergadering van volgende week zal door Sonja naar Ids worden 
doorgestuurd.


