
 

Notulen MR Vergadering 
 

MR vergadering OBS De Schakel 
Dinsdag 18 mei 2021 
Van 19.30 uur tot 21.30 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) Sandra van Gent (SG namens directie) 

Afwezig: 

 

19.30  uur – 21.30 uur  
 
1. Opening 
2. Notulen vergadering  13 april 2021 
3. Voortgang GMR 
4. Formatie 2021/2022 incl. stand van zaken 

openstaande vacatures 
5. Uitslag verkiezingen 
6. Opties subsidies 
7. Vakantierooster 2021/2022 
8. Aanpassing schooltijden i.v.m. lestijden en 15 

minuten compensatie bij overgang naar 
continurooster 2017/2018 

9. Rondvraag 
 

 

21.00 uur Afsluiting 
  

 

1. Opening 
De nieuwe MR leden Marianne Lankhaar(ML) en Connie Baten (CB) sluiten aan bij deze vergadering 
en worden welkom geheten. Voorstel rondje van de huidige MR leden. 

2. Notulen vergadering  13 april 2021 
Zijn goedgekeurd en reeds gepubliceerd op de website. 

3. Voortgang GMR 
AW Ingebracht punt: Stakingsgelden schooljaar 2019/2021 (Dit was voor meerdere scholen van 
toepassing) 
Op de Schakel zijn de stakingsgelden gebruikt voor een nieuwe geluidsinstallatie en leesboeken. De 
geluidsinstallatie is reeds aangeschaft. Even leek het erop, dat het overgebleven bedrag niet meer 
ingezet kon worden omdat het boekjaar inmiddels verstreken is. In de GMR zijn hier vragen over 
gesteld en is aan het bestuursbureau gevraagd hier naar te kijken. Het probleem is inmiddels 
opgelost en de boeken worden aangeschaft. 

4. Formatie 2021/2022 incl. stand van zaken openstaande vacatures 
SG heeft update gegeven van de stand van zaken. Er hebben inmiddels meerdere gesprekken 
plaatsgevonden, waarbij een MR lid aan heeft deelgenomen. Zodra de formatie 2021-2022 rond is, 
zal deze bekend worden gemaakt aan de ouders 

5. Uitslag verkiezingen 
De uitslag is inmiddels gepubliceerd en kandidaten zijn geïnformeerd. De nieuwe leden zullen als 
toehoorders deelnemen aan deze en de laatste vergadering(en) van dit schooljaar. 
Hoge opkomst; 81 van de circa 100 formulieren retour ontvangen.   



Op dit moment is er nog niet bekend wie SB zal opvolgen als lid voor de personeelsgeleding (agenda 
punt volgende vergadering) 

6. Opties subsidies 
SG  
- RAP: Jessica komt op donderdag 3,5 uur extra voor de leerlingen met een achterstand i.v.m. 

corona. Deze subsidie loopt tot het einde van schooljaar 2020/2021. 
- IOP Subsidie voor 19 kinderen met een minder snelle ontwikkeling door de Lockdowns. Loopt 

van 1 september tot 31 december 2021. Hier wordt door de Clz-er en Sandra een leerlingen lijst 
voor gemaakt. 

- NIO Subsidie (2 jaar):  € 700 per leerling per schooljaar. Voor deze subsidie krijgen de 
directeuren ondersteuning om het geld goed te kunnen besteden. Er zijn richtlijnen vanuit de 
regering. Dit wordt in samenspraak met het team en de MR beslist.   
AW kunnen deze subsidies niet gebruikt worden voor klassen verkleining? 
ML hoe groot zijn de groepen op de Schakel? 
SG Groepen hebben gemiddeld tussen de 18 en 24 leerlingen, behalve de huidige groep 7 (28 
leerlingen) en de kleutergroepen. Daar zit de instroom bij. 
RH Hoe zit het met de extra gelden die beschikbaar gesteld zijn?  
SH komt hier op terug  

7. Vakantierooster 2021/2022 
SG stuurt deze rond (schoolvakantie zijn vast gesteld door een werkgroep binnen de stichting en 
studiedagen) AW en BS: MR wil hier haar adviesrecht in geven. Dit kan niet door een werkgroep 
bepaald worden. Er zijn een aantal studiedagen van de Stichting waar niet van afgeweken kan 
worden. 
 RH MR moet waakzaam zijn. MR heeft advies recht en dit kan/mag niet vanuit de Stichting bepaald 
worden. 
AW: meeste studiedagen zijn op maandag of vrijdag, dit is voor het personeel niet altijd praktisch. 
Het streven is om de studiedagen te spreiden over de week, zodat het voor ouders en parttimers 
eerlijk verdeeld is (denk aan kosten kinderopvang bijvoorbeeld). 
AW bekijkt het vakantierooster en de planning van de studiedagen 2021-2022 en geeft een ASAP 
een terugkoppeling. 

8. Aanpassing schooltijden i.v.m. lestijden en 15 minuten compensatie bij overgang naar 
continurooster 2017/2018 
Bij de overstap naar het continurooster moest er 15 minuten per dag ingelopen worden op het 
aantal lesuren gedurende de schoolloopbaan van een leerling.  
SG verzoekt om dit punt op de agenda te zetten voor de 1ste vergadering in het schooljaar 2021-
2022 

9. Rondvraag 
ML: Nieuwe leden toevoegen MR groepsapp en mailbox . SB zal dit verzorgen 
BS: verzoek of de ouders bij dit soort berichten ook direct de ouders geïnformeerd worden, zodat er 
thuis goede opvang kan zijn. RH geeft aan dat om 14:15 een bericht op Social Schools geplaatst is. 
BS verzoek is of eerst de ouders geïnformeerd kunnen worden i.p.v. eerst de leerlingen. AW er is 
bewust voor deze communicatie gekozen, eerst de leerlingen gezamenlijk op school op 1 manier en 
daarna de ouders via Social Schools. De betalingen hadden direct teruggestort moeten worden. RH 
gaat hier morgen naar kijken. 
 
 
Volgende vergadering Dinsdag 22 juni om 19:30 uur 

 
 

Vergaderdata 2020-2021  

Woensdag 9 september 2020 
Dinsdag 27 oktober 2020 

Maandag 7 december 2020 of maandag 18 januari 2021 
Woensdag 3 maart 2021 

Dinsdag 13 april 2021 (korte meeting buiten vergader schema) 



Dinsdag 18 mei 2021 
Maandag 21 juni 2021 verplaatst naar Dinsdag 22 juni 

 
 

 

 
 

 
Openstaande punten: 

Datum Eigenaar Omschrijving afgehandeld 

13/4 AW/RH verkiezingsuitslag x 

14/4 BS Kandidaten bellen voor 
uitslag en uitnodigingen 

voor vergadering 18-5 en 

21-06 

x 

15/4 SB Uitslag publiceren x 

13/4 Directie Opties subsidies 
bespreken met team 

x 

13/4 MA Agenda punt lid 
personeelsgeleding 

 

13/4 Directie Vakantierooster 2022-

2023 

 

18/5 MA Vergaderdata 2021-2022  

18/5 SB MR regelement en 

statuten 

 

1ste vergadering 
2021/2022 

Directie Aanpassing schooltijden   

18/5 Directie Zie punt 6. Hoe zijn de 

extra gelden besteed in 
schooljaar 2020-2021? 

 

    

 


