
Notulen MR Vergadering 
 
 

MR vergadering OBS De Schakel (online) 
Dinsdag 26 oktober 2021 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur 
 

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

 

19.30  uur – 21.30 uur  
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen 15 september 2021 
4. GMR 
5. Vakantie rooster 2022-2023 
6. Aanpassing compensatie schooltijden 

(lopende zaak) 
7. Invulling subsidies (lopende zaak) 
8. Jaarverslag 
9. Schoolgids 
10. Formatie ICT 
11. Rondvraag 

 

 

21.30 uur Afsluiting 
  

 

 

1. Opening 
BS opent de MR vergadering  

 
2. Ingekomen stukken 

Geen 
 

3. Notulen 15 september 2021 
De notulen van 15 september 2021 is reeds goedgekeurd en geplaatst op Social Schools. Er is echter 
nog een korte aanvulling op punt 10 Kamp/Schoolreis. Er is besloten om voortaan alleen groep 8 op 
kamp te laten. Ook wanneer er in de nabije toekomst een combiklas wordt geformeerd van groep 
7/8 gaat alleen groep 8 op kamp. School streeft er naar het budget ieder jaar ongeveer gelijk te 
houden. 
 

4. GMR 
EM heeft nog geen informatie. Wordt vervolgd. 
 

5. Vakantie rooster 2022-2023 
SG maakt het rooster. Het wachten is op input van het voortgezet onderwijs zodat de vakanties 
zoveel mogelijk gelijk kunnen lopen. Nadere informatie volgt. 
 
 
 
 



 
6. Aanpassing compensatie schooltijden (lopende zaak) 

SG heeft Partou gesproken. Een kwartier eerder opvang voor aanvang school of een kwartier eerder 
opvang na school is geen probleem. Er wordt op korte termijn door SG en NW uitgezocht of de 
enquête over de schooltijden uitgeschreven gaat worden of online gaat plaatsvinden. De uitkomst 
van deze enquête betreft een advies en is niet bindend. 
 

7. 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 
De subsidies worden over de stichting verdeeld. Vanuit onze MR wordt er deze week een brief door 
RH en BS gemaakt t.a.v. het bestuur van de Stichting.  In deze brief wordt er onder meer aandacht 
gevraagd om de gelden per school goed te bewaken. De komende twee schooljaren worden deze 
subsidies ingezet.  
 

8. Jaarverslag 
Het blijkt dat het jaarverslag 2019-2020 nog niet is gemaakt. In de vorige notulen was de aanname 
dat dit wel al was gebeurd, maar dit is niet correct. Het jaarverslag 2019-2020 wordt alsnog gemaakt 
en daarna geplaatst op de site. Het jaarverslag 2020-2021 is reeds gemaakt. Ter informatie is het 
jaarverslag 2020-2021 vandaag aan de nieuwe MR leden verstrekt. Deze week wordt het jaarverslag 
2020-2021 op de site gezet. 
  

9. Schoolgids 
SG verstuurt morgen een concept voor de nieuwe schoolgids. Eventuele op -of aanmerkingen 
worden direct teruggekoppeld aan SG en in de volgende vergadering (7 december 2021) besproken. 

 
10. Formatie ICT 

Vanaf 1 november a.s. stopt de ICT-er die voor 0,1 FTE begroot is. Het te kort wordt als volgt 
ingevuld. Voor kleine zaken is NW beschikbaar en voor grote/complexe zaken is er een it-er vanuit 
de Stichting die dit gaat waarnemen voor de rest van het schooljaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

11. Rondvraag 
ML: Is er al meer duidelijkheid over het schoolreisje? SG: de leraren zijn hiermee bezig. Schoolreis 
zal dit lopende schooljaar in 2022 plaatsvinden. 
ML: Hebben alle klassen een klassenouder? Ja, dit is geregeld. 
ML: Ik wil graag een MR cursus volgen. EM is ook geïnteresseerd, NW denkt er nog over na. Voor de 
andere leden is het niet noodzakelijk om een cursus te volgen. BS gaat bij de ouderraad navragen 
wat er in kas zit om een cursus te volgen. SG gaat bij andere directeuren van de Stichting navragen 
of er leden van andere MR’s interesse hebben in een cursus. Als we het gezamenlijk kunnen volgen 
kunnen wellicht de kosten gedeeld worden. 
ML: Graag wil ik informatie ontvangen over wat de taken van de ouderraad zijn. BS gaat de 
ouderraad uitnodigen voor 7 december 2021 om ons bij te praten over de taken van de ouderraad. 
CB: In de nieuwsbrief stond dat er (nog) geen ouders van de kleutergroepen in school mogen 
komen. Hoe kunnen ouders nu contact houden met school? RH geeft aan dat ook de leerklachten 
dit een vervelende situatie vinden en de leerkrachten proberen een oplossing te vinden. SG gaat 
met de leerklachten van de kleutergroepen kijken hoe er geregeld kan worden dat er weer meer 
binding gaat plaatsvinden tussen de leerkrachten, ouders en kinderen. 
CB: Is live vergaderen de volgende keer mogelijk? Na stemming is er besloten om 7 december 2021 
op school vergaderen mits dit uiteraard conform de huidige regelingen mogelijk is. 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 7 december 2021 om 19:30 op school. 


