
 

 
Notulen MR 22 maart 2021 
Aanwezig: Bas, Stephanie, Lidwien, 
Ghislaine, Henriëtte, Gonnie en Jolanda.  

Notulist: Gonnie 
  

 

 Onderwerp Actiepunten 

1.  Opening. 

 

 

2.  Agenda vaststellen. 

Jolanda sluit later aan. Is de tijd voor de vergadering 

zonder Jolanda nodig? Ander punt: moet Jolanda 

hele vergadering aanwezig zijn? We bespreken dit als 

we weer bij elkaar zijn. 

 

Punt komt t.z.t. terug op 

agenda. 

3. Overlegtijd MR. 

Cursus MR: zinnige online cursus. Cursusleider sprak 

over directie op ‘afstand’. Dit voelt Stephanie niet zo 

op Biezenkamp. Dit kan wel zo zijn als er 

meningsverschillen zijn. Ghislaine vond de structuur 

helder. Gaf inzicht. Kosten waren voor Condor, gaat 

dus niet van begroting MR af. Documenten cursus 

worden in dropbox gezet door Stephanie. 

 

Stephanie zet documenten 

van cursus in dropbox. 

4.  Mededelingen. 

• GMR. Juiste mailadres MR is doorgegeven, 

loopt nu goed. Geen opmerkingen op verslag 

GMR. Vraag: hoe staat het met sollicitatie 

algemeen directeur? Er komen 5 mensen op 

gesprek komende weken. Loopt dus. 

• OV: Ghislaine doet verslag. Met name rol als 

GKO was onderwerp. Activiteiten als 

sinterklaas, carnaval en cadeautje 

leerkrachten kort besproken. Zichtbaarheid is 

ook besproken. Aanvulling Jolanda: 

gedenkplek Corona een idee? Te combineren 

met twee bankjes op 1 ½ meter, daartussen 

een tijdscapsule van nu. Kan dan later 

geopend worden. Creatief idee. 

• Online lesgeven. Enquête ouders: 70 reacties 

tot nu toe. Over het algemeen tevreden. Voor 

een evt. derde lockdown kijken naar de 

knelpunten (zoals voldoende uitdaging voor 

alle leerlingen). Volgende keer weer op 

agenda zetten om dat inzichtelijker te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online lesgeven komt terug 

op agenda. 



Hybride les tot nu toe niet aan de orde. Ook 

nog geen enkele klas in quarantaine (wel een 

positieve besmetting in de carnavalsvakantie). 

Negatieve test hoeft niet getoond te worden, 

gaat om goed vertrouwen. 

• Werkzaamheden algemeen school 

breed/toekomst (studiedagen, formatie, 

sfeer). Studiedag 6 april: formatie, 

vakantierooster (PMR wordt meegenomen). 

Gezamenlijk project wordt besproken. Sfeer is 

goed. Contact onderling wordt wel gemist. 

Wellicht kan dit op 6 april (in kleine 

werkgroepjes).  

• Schoolplein inrichting: riool met fort (oud 

plan) ws gereed in meivakantie. Afgekeurde 

toestellen: vervanging wordt binnenkort 

besproken.  

5. Notulen vorige vergadering 19-01. 

Goedgekeurd. Notulen komen op website als gehele 

MR akkoord is. Eén persoon niet akkoord:  dan niet 

op website. 

 

Actiepunten vorige vergadering. 

GMR: Anneke kort voorstellen aan MR. Bas maakt 

een afspraak voor volgende MR-vergadering.  

Jaaragenda: wordt doorlopend aangepast. Jolanda 

kijkt ook naar agenda’s andere scholen. 

Verkeer: Jolanda heeft contact gehad met Davey. 

Roerdompstraat fietsstraat, auto te gast is nu een 

idee. Heeft wel een impact op de buurt. 

Leerlingenraad mag niet: is groepsdoorbrekend. 

Discriminatie: pakt Jolanda op met Dorine. 

Taakbeleid: loopt nu allemaal. Komt terug. 

Werkgroepje vanuit MR niet bij elkaar geweest.  

Jolanda neemt contact op met PMR: taakbeleid, 

studiedagen etc. 

Begroting: niet nader bekeken. 

Alarmsysteem: Bas bespreekt dit met Jolanda. 

Risico-inventarisatie: kast onderaan trap Dorine moet 

nog weg.  

 

Notulen 19-01 doorsturen 

naar Rini. 

 

Na plaatsen in dropbox 

geven MR-leden aan of ze 

akkoord zijn met 

conceptnotulen.  

 

Bas nodigt Anneke uit voor 

volgende MR-vergadering, 

bespreekt ook alarm met 

Jolanda. 

 

Jolanda: kijkt naar 

jaaragenda andere scholen, 

neemt contact op met Dorine 

(discriminatie en kast) en 

nodigt PMR uit voor overleg 

taakbeleid. 

 

Werkgroep vanuit MR (Bas, 

Lidwien, Jolanda en 

Stephanie) maken eerste 

afspraak. 

6. Concept formatieplan. 

Bespreken met PMR, daarna met team. Nadat dit 

gedaan is, wordt het in de MR gebracht. Eerste 

cijfers: we hebben te maken met krimp: ws van 13 

naar 12 groepen. Met subsidie ws wel 13 groepen. 

 

Formatie komt terug op 

agenda. 



Zie ook subsidie (punt 8). 

7. Tussen-evaluatie jaarplan.  

Duidelijk en correct geëvalueerd. Duidelijk vermelden 

in agenda welke stukken uit dropbox gelezen moeten 

worden. 

Bas: te lezen stukken voor 

MR-vergadering duidelijk 

vermelden in agenda. 

8. Subsidies. 

Schooljaren 21-23: 180.000 per school:  Olard bekijkt 

dit. Wat is er werkelijk voor de scholen? Mag het 

ingezet worden voor formatie? 

Corona-subsidie: m.n. ingezet in groep 3 en 4.  

Mankracht-subsidie: bleek een loting te zijn. Komeet 

30.000 euro. Wordt verdeeld over alle Condor-

scholen. Zo’n 3000 euro kan ingezet worden voor bv 

klassenbezoeken. 

Drukt vervanging op formatie? Er wordt een 

prognose per school gemaakt. Condor maakt daar 

één bedrag van voor elke school. Hoe lager het 

ziekteverzuim, des te meer geld voor formatie. Was 

eerst een verzekering voor, nu is Condor risico-

drager.  

 

9. Vakantierooster. 

Goedgekeurd door GMR.  

 

10 Scholing team komend schooljaar. 

Welke speerpunten. Borgen wat er al is, verdieping 

zoeken. 

EDI, nog handiger in worden, werken n.a.v. doelen. 

TLIM verder borgen. 

Opbrengsten leerling, groep en school. Werken 

vanuit een data-muur. Wat zien we binnen de 

school? Yvonne (IB-er) pakt dit met ons op.  

Regels nascholing: bedrag per leerkrachten wordt bij 

elkaar gelegd. Daar wordt alles uit betaald, ook 

teamscholing. Individuele scholing moet wel ten 

dienste komen van school. Denk hierbij ook aan 

welbevinden van het team. Mag budget 

overgeheveld worden naar volgend kalenderjaar? 

Wordt meestal overschreden, zoals nu (TLIM, Anne 

R.).  

 

11. Stand van zaken TLIM (the leader in me). 

Leiderschapsrollen opgepakt/gewisseld. Pleinwacht 

toegevoegd aan rollen. Gewoontes worden levendig 

gehouden, gebruikt in groep. Aanvulling Stephanie: in 

groep 5 wordt groepsdynamiek opgepakt a.d.h.v. 

cirkel van invloed. LHT heeft in maart weer nieuw 

overleg. 

 



 

12. Rondvraag 

Studiedagen worden besproken met team, daarna 

teruggekoppeld naar MR. 

Studiemiddag: 23-03 was voor kleuters. Gaat niet 

door. 

 

13. Sluiting om 21.00 uur. We hopen de volgende keer 

weer live te vergaderen.  

 

 


