
Notulen MR Vergadering 
 

MR vergadering OBS De Schakel (online) 
Donderdag 15 september 2021 
Van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 

Aanwezig: Brigitte van der Spek (BS), Eva Mulhbacher (EM), Rianne ter Haar (RH), Nick Westbroek (NW), 
Sandra van Gent (SG namens directie), Marianne Lankhaar (ML) en Connie Baten (CB) 
Afwezig: -  
 

19.00  uur – 21.00 uur  
1. Opening 
2. Welkom 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulist/Notulen 22 juni 2021 
5. GMR 
6. MR  vergaderdata 2021-2022 
7. Vakantie rooster 2022-2023 
8. Aanpassing compensatie schooltijden 

(lopende zaak) 
9. Invulling subsidies (lopende zaak) 
10. Jaarverslag 
11. Schoolgids 
12. Kamp groep 7-8 
13. Formatie 
14. Rondvraag 

 

 

21.00 uur Afsluiting 
  

 

 

1. Opening 
BS opent de eerste MR vergadering schooljaar 2021-2022 
 

2. Welkom 
BS heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het schooljaar 2021-2022. De nieuwe   
leden stellen zich aan elkaar voor. 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen 
 

4. Notulist/Notulen 22 juni 2021 
Vanaf dit schooljaar is ML de notulist. De notulen van 22 juni 2021 is reeds goedgekeurd en geplaatst 
op Social Schools. 
 

5. GMR 
Er heeft nog geen vergadering plaatsgevonden van GMR. EM is onze contactpersoon. Zodra er 
ontwikkelingen zijn zal EM het GMR op de agenda laten plaatsen en ons informeren. 
 
 
 
 



 
 

6. MR vergaderdata 2021-2022 
Dinsdag 26 oktober 2021 
Dinsdag 7 december 2021 of Maandag 17 januari 2022 
Woensdag 9 maart 2022 
Half april 2022 (korte meeting buiten vergader schema) 
Dinsdag 17 mei 2022 
Maandag 20 juni 2022 
De vergaderingen vinden van 19.30 tot 21.30 plaats. 
 

7. Vakantie rooster 2022-2023 
SG maakt het rooster. Nadere informatie volgt. 
 

8. Aanpassing compensatie schooltijden (lopende zaak) 
Bij het invoeren van het vijf gelijke dagenrooster moest er extra schooltijd gedraaid worden, om te 
zorgen dat alle groepen genoeg lesuren in hun loopbaan op de basisschool zouden krijgen. Het ging 
om een kwartier per dag. Inmiddels is deze inhaalslag voorbij en kunnen wij het komende schooljaar, 
2022-2023, weer 15 minuten per dag minder gaan lesgeven.  
Nu kan er gekozen worden om de aanvangstijd een kwartier later in te laten gaan, of de eindtijd een 
kwartier te vervroegen. SG gaat in overleg met Partou om opvang van de kinderen te bespreken. Na 
terugkoppeling van SG zal er een enquête uitgeschreven gaan worden voor de ouders. 
 

9. Invulling subsidies (lopende zaak) 

• Eén leerkracht één dag per week uitbreiding voor begeleiding van leerlingen 

• Eén leerkracht tot 1 januari 34 uur per week uitbreiding voor begeleiding van leerlingen  

• Een extern zorgarrangement van 3 uur per week voor rekenbegeleiding van leerlingen 

• Voor het team een intensief implementatietraject van de nieuwe rekenmethode. Daar 
aansluitend een traject doelgericht werken en EDI (2-jarig traject) 

• Zorgarrangement voor begeleiding van NT2-leerlingen en tegelijkertijd een teamlid hierin 
professionaliseren. 

• Vakleerkracht gym 

• Materialen voor NT2 

• Complete serie Levelwerk voor alle groepen 

• Uitbreiding  

• Focus PO 

• Boeken voor de schoolbibliotheek 

• Licentie Bareka plus materialen 

• Cursus Bareka voor 2 personeelsleden  

• Kunstenaars in de klas 
 

10. Jaarverslag 
Het Jaarverslag 2019-2020 is goedgekeurd en wordt op de site geplaatst. Het jaarverslag 2020-2021 
wordt op dit moment gemaakt  door BS en RH. Vervolgens wordt het verslag ter goedkeuring 
voorgelegd aan de andere MR leden. 
  

11. Schoolgids 
SG verzorgt een concept voor de nieuwe schoolgids en zorgt dat de MR leden dit concept kunnen 
inzien. Eventuele op -of aanmerkingen worden direct teruggekoppeld aan SG. 
 
 
 
 
 



12. Kamp groep 7-8 
Vanuit school is er aan de MR voorgelegd om vanaf dit schooljaar alleen groep 8 op kamp te laten 
gaan. Er heeft hierover binnen de MR een stemming plaatsgevonden. Er hebben 5 leden 
voorgestemd en 1 lid heeft zich onthouden van een stem. Het verzoek is  bij deze aangenomen. 
Vanaf dit jaar zal alleen groep 8 op kamp gaan. De groepen 1 tot en met 7 hebben jaarlijks een 
schoolreis. 

 
13. Formatie 

SG meldt dat vanaf 1 november a.s. de ICT-er die voor 0,1 FTE begroot staat stopt. 
Hoe dit straks ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Hierover worden we te zijner tijd 
geïnformeerd door SG. 
 

14. Rondvraag 
NW: Vond de eerste MR vergadering prettig en zal de nieuwe vergaderdata op Social Schools 
plaatsen. 
CB: wilt graag weten hoe de eerste studiedag van de leraren verlopen is. RH geeft aan dat de 
ochtendsessie over organistische zaken ging en het middag programma over de nieuwe 
rekenmethode. Dit was zeer leuk en interessant. Dit wordt ook door NW en EB bevestigd. De 
nieuwe rekenmethode geldt voor de groepen 1 tot en met 7. Groep 8 blijft de oude methode 
hanteren. 
ML: Het is voor sommige ouders onduidelijk waarom er nog geen schoolreisje gepland is. SG geeft 
aan dat er wel een schoolreis komt en zal hierover informatie verstrekken aan de ouders. 
ML: In de vorige notulen is er aangegeven dat er 25 Chrome Books besteld zouden worden voor 
groep 3. Waarom zijn deze er nog niet? SG geeft aan dat er vertraging heeft plaatsgevonden omdat 
er niet genoeg chips zijn. De Chrome books zijn besteld. Nu helaas even afwachten tot ze geleverd 
worden.  
ML: Er is nog geen klassenouder voor groep 3, wellicht ook niet bij andere groepen.  Gaan deze er 
wel komen? SG pakt dit verder op. 


