
Notulen MR Vergadering 
 
 

MR vergadering OBS De Schakel (online) 
Dinsdag 14 december 2021 
Van 20.00 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: -  

 

20.00  uur – 21.30 uur  
1. Opening 
2. OR 
3. Ingekomen stukken 
4. Goedkeuring notulen 26 oktober 2021 
5. GMR 
6. Vakantie rooster 2022-2023 
7. Aanpassing compensatie schooltijden 

(lopende zaak) 
8. Invulling subsidies (lopende zaak) 
9. Jaarverslag 
10. Schoolgids 
11. Schoolreis, kamp, schoolfotograaf 
12. Adviesgesprekken groep 8 
13. Rondvraag 

 

 

21.30 uur Afsluiting 
  

 

 

1. Opening 
BS opent de MR vergadering. Vergadering stond oorspronkelijk gepland voor dinsdag 7 december. 
Daar niet iedereen aanwezig kon zijn is de vergadering verschoven naar 14 december. Door de 
strengere maatregelen is de vergadering online. BS heet Michel Rijndijk (penningmeester) van de 
ouderraad welkom. 

 
2. Ouderraad 

BS heeft OR leden uitgenodigd. Vandaag is Michel Rijndijk online aangesloten om met ons de 
begroting door te nemen. EM geeft aan dat de kerstbomen aan vervanging toe zijn. Er worden voor 
volgend schooljaar nieuwe kerstbomen gekocht. Voor de volgende vergadering wordt de voorzitster 
van de OR, Marleen Joling, uitgenodigd. Ook Nathalie Prins, penningmeester van TSO, wordt 
binnenkort een keer uitgenodigd. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er is een klacht binnengekomen bij MR en directie.  MR heeft bevestiging van ontvangst verzonden. 
We hebben de klacht besproken en MR staat achter het beleid van de directie. SG reageert 
inhoudelijk op de binnengekomen klacht. 
 

4. Notulen 26 oktober 2021 
De notulen van 26 oktober is reeds goedgekeurd en geplaatst op Social Schools. Ook worden  de 
notulen op de site onder het kopje MR geplaatst. 



 
5. GMR 

 EM geeft aan dat de notulen van GMR voor iedereen toegankelijk is op de website van primair 
onderwijs. Laatste notulen is van 24 november. Morgen, 15 december, staat een nieuwe 
vergadering gepland. Inhoud wordt bij volgende MR vergadering (25 januari 2022) besproken. 

 
6. 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.  
 

7. Aanpassing compensatie schooltijden (lopende zaak) 
Vandaag (14 december 2021) hebben de oudste kinderen van een gezin een brief van de MR 
meegekregen om een voorkeur door te geven. Groep 4, die vandaag (14 december) in quarantaine 
gegaan is, heeft ook een brief meegekregen. Deze groep mag, bij uitzondering, de keuze per e-mail 
doorgeven of de brief in de brievenbus op school deponeren. Groep 3 krijgt de brief woensdag 15 
december mee. De brief dient uiterlijk aankomende vrijdag (17 december) ingeleverd te worden. 
Donderdag 16 december wordt een reminder aan de ouders verzonden. De uitkomst betreft een 
advies en is niet bindend. 
 

8. 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 
Dit is een lopende zaak.   
 

9. Jaarverslag 
Het jaarverslag 2019-2020 is op 19 november geplaatst op social schools en op de website van 
school. Het wordt ook nog onder het kopje van de MR gezet door RW. Het jaarverslag 2020-2021 is 
nog niet geplaatst. Dit wordt deze week alsnog gedaan door RW op dezelfde plekken als het andere 
verslag. 
  

10. Schoolgids 
SG verstuurt overmorgen (16 december) een concept voor de nieuwe schoolgids. Eventuele op -of 
aanmerkingen worden direct teruggekoppeld aan SG en in de volgende vergadering (25 januari 
2022) besproken. 

 
11. Schoolreis, kamp, schoolfotograaf 

Schoolfotograaf 11 mei 2022, schoolreis 13 mei 2022 en kamp 22 juni 2022. 
 
 
 



12. Adviesgesprekken groep 8 
NW heeft in overleg met de directie besloten om alle adviesgesprekken van groep 8 over de 
kerstvakantie heen te tillen. De gesprekken zullen zo snel mogelijk in januari plaatsvinden. 
 

13. Rondvraag 
CB kan niet bij de volgende vergadering aansluiten. Ook NW kan dan niet aanwezig zijn. Daarom de 
vergadering verzet naar 25 januari 2022. NW past dit op de site aan. 

 
ML heeft aangegeven een MR cursus te willen volgen. SG is hierover bezig met andere scholen. ML 
geeft aan dat ze graag in contact komt met de persoon die dit gaat regelen om te bespreken welke 
cursus er gezamenlijk gevolgd kan worden. 
 
SG er wordt morgen, 15 december, een brief verzonden aan de ouders/verzorgers over de nieuwe 
maatregelen die vanaf volgende week ingaan.  
 
BS het zijn bijzondere tijden en laten we proberen allemaal consequent te handelen. Zoals  
bijvoorbeeld voor de bovenbouw leerlingen iedereen dezelfde aantal zelftesten mee te geven. SG 
geeft aan dat hier beter opgelet gaat worden. 
 

 BS wenst iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. 
  

Volgende online vergadering is op dinsdag 25  januari 2022 om 19:30. 


