
Notulen MR Vergadering 
 

MR vergadering OBS De Schakel online 
Dinsdag 22 juni 2021 
Van 19.30 uur tot 20.30 uur 
 

Aanwezig: Brigitte van der Spek (BS), Angelique Westgeest (AW) Rianne ter Haar (RH), Suzanne de Beer 

(SB), Thessa van de Berg (TB)Maura Adam (MA), Marianne Lankhaar(ML) en Sandra van Gent (SG namens 

directie) 

Afwezig: Rianne ter Haar (RH),  Connie Baten (CB) 
 

19.30  uur – 21.30 uur  
1. Opening 
2. Notulen vergadering dd 18 mei 2021 
3. Formatie 
4. Vakantierooster 2022-2023 
5. Hoe zijn de extra gelden besteed in schooljaar 

2020-2021? 
6. Voortgang GMR 
7. Vergaderdata 2021-2022 
8. Rondvraag 

 

 

21.30 uur Afsluiting 
  

 

 

1. Opening 
BS heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het schooljaar 2020-2021 

2. Notulen vergadering dd 18 mei 2021 
Zijn reeds goedgekeurd en gepubliceerd op Social Schools 

3. Formatie 
AW gaat de Schakel verlaten per het nieuwe schooljaar. Zij gaat binnen de stichting een andere 
functie uitoefenen.  
Dit is pas afgelopen vrijdag bekend geworden en agenda is hier vooraf aangepast kunnen worden. 
Op dit moment is er nog geen definitieve oplossing. SG is hier nog mee bezig. Zodra er meer 
informatie is zal dit via een nieuwsbrief aan de ouders gecommuniceerd worden. 

4. Vakantierooster 2022-2023 
Reeds gecommuniceerd via de nieuwsbrief aan de ouders 

5. Hoe zijn de extra gelden besteed in schooljaar 2020-2021? 
SG: De plannen kunnen nog niet ingediend, omdat het nog niet duidelijk is hoe hoog deze zijn 
Voor 0,6 fte begeleiding van leerlingen. 
Educto inhuren voor begeleiding van de NT2 leerlingen, begeleiding voor het professionaliseren van 
een leerkracht in NT2 onderwijs en het begeleiden in het aanschaffen van een goede NT2 methode. 
Begeleiding van groepjes leerlingen op het gebied van rekenen 
Edux inhuren voor een traject om de nieuwe rekenmethode op een goede manier te 
implementeren, doelgericht werken en EDI. 
Uitbreiding Focus PO 
Levelwerkkisten aanschaffen voor alle groepen voor de plus kinderen 
Nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek 
Schoollicentie Bareka (ondersteuning rekenonderwijs) 
Vakleerkracht gym 
Kunstenaars, verbonden aan de Stichting, inhuren voor 10 dagen (drama, schilderen etc.) 



Door zaken van de begroting naar de subsidies te verschuiven, komt er geld vrij voor 
Chrome Books voor groep 3 (25 stuks). 
Er wordt geprobeerd om de gelden die over zijn in een reservepot voor de school zelf te zetten. 
 
De onderwijsassistentenpoule bovenschools verdwijnt,daardoor komt er via het 
Samenwerkingsverband meer geld vrij voor de scholen voor onderwijsassistenten. Alina van 
Reeuwijk komt 0,3 FTE op de formatie van De Schakel te staan. Zij zal de ene week 1 dag en de 
opvolgende week 2 dagen aanwezig zijn. 
 
Voor de volgende vergaderen de gelden bespreken voor schooljaar 2021-2022 
 

6. Voortgang GMR 
GMR is er op hetzelfde moment als deze vergadering. De GMR notulen staat online op de site van 
de Stichting: https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr 
 

7. Vergaderdata 2021-2022 

Woensdag 8 september 2021 

Dinsdag 26 oktober 2021 

Maandag 6 december 2021 of maandag 17 januari 2022 
Woensdag 2 maart 2022 

Half april  (korte meeting buiten vergader schema) 
Dinsdag 17 mei 2022 
Maandag 20 juni 2022 

 
8. Rondvraag 

BS: Belangrijk punt worden:  
Bij de invoering van het continurooster is de schooltijd met 15 minuten per dag verlengd, dit om 
gedurende de schoollooptijd aan het aantal voorgeschreven uren te komen. (voor de invoering van 
het continurooster maakten de onderbouw leerlingen, minder uren dan de bovenbouw leerlingen. 
Deze achterstand is nu ingelopen en zal de 15 minuten lestijd per dag afgeschaft moeten worden. Er 
zal voor februari een besluit moeten worden genomen over deze 15 minuten. 
 
SdB: Er is een ander email adres voor de MR: schakel-mr@onderwijsprimair.nl 
Hierdoor kunnen de Mr leden in SharePoint voor alle documenten. 
 
SvG: Bubbels binnen de school en zo min mogelijk ouders in de school blijft het advies. 
Aanpassingen en veranderingen m.b.t. Coronaregels zullen via de nieuwsbrief gecommuniceerd 
worden. 
 
ML: Wie doet het onderhoud van de heg voor het schoolplein? SG dit is voor school zelf. SB zal dit 
binnenkort doen. 
 
Dit was de laatste vergadering voor Angelique, Suzanne, Thessa en Maura. Bedankt voor jullie inzet 
de afgelopen jaren. 
 
 

https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr

