
Notulen MR vergadering 23-11-2022  

 Medezeggenschapsraad van  

 Locatie vergadering 

 Datum  

 Aanvangstijd 

 Duur 

  

 Onderwerpen Instemming, Advies, Actiepunt 

1.  Opening en vaststelling agenda: welkom externe gast, Janny 

Arends, senior beleidsadviseur Vereniging Openbaar Onderwijs. 

Janny is gespecialiseerd in Medezeggenschap en zij zit als 

toehoorder bij deze MR vergadering en zal haar bevindingen met 

de MR delen tijden de trainingssessie die de MR heeft met elkaar 

en de adjunct directeur op 6-12-2022. 
 

 

2.  Conceptverslag en actiepunten zijn goedgekeurd en mogen op 

de website geplaats worden.  
AP: plaatsing notulen website, 

secretaris MR. 

3.  Covid plan: door de MR zijn een aantal vragen opgesteld m.b.t. 

de uitvoering van het Covid plan aan de SL; De SL heeft de vragen 

naar tevredenheid beantwoord. Het uitgangspunt van de SL is: 

het onderwijs te allen tijde doorgang te laten vinden, ook bij een 

stevige heropleving van het Corona-virus. Onze school volgt 

hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM. 

Belangrijkste aandachtspunten van de MR op het plan zijn: 

 Communiceer duidelijk dat vaccineren en testen is een 

keus van het individu, conform de richtlijnen van het 

RIVM; 

 Communiceer duidelijk dat de mondkapjes voor het 

personeel en klas 4,5 en 6 alleen bij verplaatsing 

gedragen hoeven te worden, conform de richtlijnen van 

het RIVM. 

MR stemt in met het Covid plan, mits 

de opmerkingen en aanpassingen 

meegenomen worden. 

 

AP: Covid plan communiceren naar 

het personeel, ouders, de Vrije 

speelklas en BSO en op de website,  

secretaris MR. 

4.  Actieplan Inspectierapport (API): de MR heeft vragen opgesteld 

en die vanuit de voorbespreking voorgelegd aan de SL met als 

doel meer inzicht, begrip en context te krijgen. Uitdrukkelijk niet 

om aanpassing van het API aangezien dit al is afgestemd met de 

inspectie en reeds wordt uitgevoerd.  

De vragen hebben betrekking op de onderstaande punten: 

 de diverse rollen die er zijn binnen de school;  

 de rol van de vliegende brigade;  

 de inzichten op de ontwikkeling van de kinderen;  

 het pedagogisch en didactisch handelen;  

 de onderwijstijd; ook voor klas 5 en 6; 

 de uitvoering van de kwaliteitscultuur, het zicht op de 

competenties van leerlingen m.b.t. thema burgerschap;   

 de veiligheidsbeleving en welbevinden van leerlingen;  

 de vertaalslag van vrijeschool onderwijs naar doelen en 

ambities;  

 handelingsgericht werken;  

 het verbeteren van de communicatie -en 

omgangsregels. 

De SL heeft de vragen naar tevredenheid beantwoord. MR heeft 

vertrouwen in de SL uitgesproken bij de verdere uitvoering van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

de bovenstaande punten. En hoopt dat de ingezette ontwikkeling 

gaat bijdragen aan de structurele verbetering van de kwaliteit 

van he onderwijs. 

Over het thema menskunde en de inbedding hiervan in het 

onderwijs zal op termijn een aparte thema sessie met MR en SL 

in gepland worden.  

Er is door de MR een aantal vragen gesteld n.a.v. 

inspectierapport.  Afgesproken is deze vragen mee te nemen met 

de ronde vragen die alle ouders n.a.v. de ouderavond op 9-11-22 

hebben gesteld. En waarvan tijdens de 2de ouderavond een 

terugkoppeling komt. 

AP: themasessie inplannen over 

menskunde;  voorzitter MR. 

 

 

 

 

 

 

 

MR adviseert aan de SL om snel een 

2de ouderavond in te plannen. 

5.  Begroting ZWN: de controller en SL, beantwoorden de vragen 

van de MR. Het is voor de MR heel lastig om op basis van deze 

begroting een beeld te krijgen van de financiële situatie. 

Achtergrondinformatie en informatie over gemaakte keuzes 

ontbreken. Deze zijn wel besproken in de financiële audit 

commissie. Het is wenselijk dat een MR lid hieraan gaat 

deelnemen. De tekorten worden m.n. veroorzaakt door het hoge 

ziekteverzuim en extra investeringen scholing van de 

leerkrachten. De aantallen zoals benoemd in de begroting zijn 

gebaseerd op het aantal kinderen die in Parnassys staan per 1-

10-2022. 

Er is afgesproken dat een MR lid (Steven Siblesz) deel gaat 

nemen de financiële auditcommissie (VO)) zodat er vanuit het po 

direct meegekeken kan worden bij financiële beslissingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP: MR lid aanmelden voor 

financiële audit commissie,  

secretaris MR. 

6.  Memo rondom gang van zaken en besluitvorming kleuterafdeling 

is niet besproken. De rol van de MR in dit proces is besproken als 

casus in de trainingssessie van 6-12-22. Omdat het hier om een 

tijdelijke oplossing gaat en geen beleidswijziging is de 

toestemming van de MR hierin niet nodig.  

Mochten de leerlingenaantallen aanleiding zijn om met ingang 

van het volgend schooljaar met 4 klassen te starten dan zal dit 

worden besproken in het formatieplan met de MR.  

 

7.  Is het wenselijk en passend dat we MR deelraden opzetten 
vanuit de MR, zodat ouders werkelijk kunnen bijdragen aan 
verbetering van het schoolbeleid en andere zaken rondom de 
school? Deze vraag is vanwege de tijd niet aan de orde gekomen 
en wordt op de agenda van de  vergadering van 18-1-23 gezet 

 

AP: vraag rondom deelraden volgend 

overleg bespreken, secretaris MR. 

8.  Afsluiting   
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