
Notulen  MR vergadering 20 september 2021

1. Opening en vaststelling agenda

2. Financiële update Actiepunten? Onderwerpenlijst?

MR-lid geeft terugkoppeling bijeenkomst
financiële commissie:
- Samenwerking tussen verschillende

MR-geledingen, Vo-Po verschillen
- Inleiding Kaderbrief kalenderjaar 2022:
- NPO-gelden zijn 701 per kind in

schooljaar 2021/2022 en 500
2022/2023

- Binnen ZWN krijgt het VO 650k extra,
door de inwerkingtreding van een nieuw
bekostigingsmodel. 50% daarvan wordt
gebruikt om LD-schaal in te voeren

- Andere 50%voor diverse thema’s, o.a.:
versterken eigenaarschap werknemers
en leerlingen, verbeteren onderwijs

- Alles wat school doet ermee moet langs
MR VO.

- MR-VZ: dan moet daarvan wel nog
volledige deel bij onze PO school
terecht komen .

- MR-lid: dat is ondervangen door
verdeling per leerling vd NPO-gelden

- In de kaderbrief worden de voornemens
van de scholen genoemd. Fusie wordt
er niet direct in genoemd (omdat het te
onzeker is)

- Voor Abbenbroek drie actiepunten:
o Versterken van de financiële

situatie (MR-lid: gevraagd naar
beleid over toevoegen van nieuwe
kinderen in latere klassen tot aan
max (acquisitieplan)

o Inrichting van de organisatie
o Kwaliteit van onderwijs

MR-lid gaat na:
- Wat zijn de

NPO-gelden voor
de
Abbenbroekweg?

- Zijn er al gelden
uitgegeven voor
onze school?

Acquisitieplan/beleid

3. Communicatie ouders/ college versus
schoolleiding

Actiepunten? Onderwerpenlijst?

MR-lid koppelt terug:
- Schoolleider heeft ervaren dat sommige

ouderbetrokkenheid heel wisselend is
en dat sommige ouders heftig
communiceren met docenten

- Er heeft een nulmeting plaatsgevonden
onder ouders

- Schoolleiding heeft geen voornemen an
sich om communicatie met MR op te
pakken

Ander MR-lid:

VZ MR: op volgende
agenda reguliere MR
navragen aan school:
wat wordt er aan de
communicatie gedaan
richting MR en richting
alle ouders/verzorgers

VZ MR: extra
vergadering over
taakverdeling

Communicatie



- Op school heeft een externe gesproken
over communicatie tussen leerkrachten
en ouders om ouderbetrokkenheid te
vergroten

4. Update 5/6 combi klassen, hoe volgend
jaar?

Actiepunten? Onderwerpenlijst

MR-lid koppelt terug:
- Vijfde klassers in zesde klas krijgen

vooral/enkel les op niveau zesde klas
om waarschijnlijk volgend jaar naar
de zevende gaan. Dus vraag is dit dan
wel een combiklas?

MR-lid: zoekt na wat het
beleid is voor de
combiklas en voor de
kinderen die dus als
vijfdeklasser zitten.

5. Vacatures o.a. 6e klasdocent,
schoolleider en mr-leden

Actiepunten? Onderwerpenlijst?

Besproken is:
- Vacature voor zesde klas
- Nog geen schoolleider
- Zijn er al twee gegadigden voor de

MR-leden personeelsgeleding?
Ja, Zullen bij de volgende vergadering
aantreden

VZ-MR: op volgende
agenda reguliere MR:
Navragen aan
schoolleiding
update acquisitie
vakleerkrachten,
schoolleider, wat is
vacaturebeleid

6. Enquête Seizoener/ Jaarplanner Actiepunten? Onderwerpenlijst?

MR-lid: is eigenlijk onderdeel van de
oudercommunicatie, laten we het onder dat
punt bespreken.
Reeds plaatsgevonden: Seizoener is
geëindigd. Jaarplanner is uitgedeeld. Niets
over gezegd. Willen inventariseren of
ouders hem missen en volgend jaar weer
terug willen.

7. Update Rijnstreek (zie bijlage) Actiepunten? Onderwerpenlijst?

VZ-MR koppelt terug: gebeld voorzitter
MR-Rijnstreek dat we niet aanwezig waren
bij bijeenkomst over mogelijke
samenwerking stichtingen Rijnstreek en
Zuidwest Nederland (besturen,
schoolleiders, MR-leden)
VZ-MR spreekt morgen met projectleider
over mogelijke samenwerking met
Rijnstreek.
Eerste aandachtspunt al: VO-scholen
geloven niet voordelen van samenwerking
tussen VO en PO-scholen.

VZ-MR: heeft 21
september bijeenkomst

8. Rondvraag? Actiepunten? Onderwerpenlijst?

- Extra vergadering over taakverdeling: 4
oktober om 19u30

- MR-lid: vraagt toegang tot mailbox van
de MR-mailbox

VZ-MR: regelt
toegang/doorzending
van mails uit
MR-mailbox naar
MR-lid


