
 

 

Notulen MR 2 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  22-11-2021 

Aanwezigen: Suzanne, Irene, Frank, Jessica  

Afwezig met kennisgeving: Guuske 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Frank 

 

I. Opening 

Irene neemt de voorzittersrol vandaag op zich bij 

afwezigheid van Guuske. 

II. Notulen ter goedkeuring 

De notulen zijn goedgekeurd. 

III. Notulen GMR 

Er zijn geen notulen van de GMR, dit agendapunt schuift 

door naar de volgende keer.  

IV. Mail/post 

a) N.a.v. een mail het volgende afstemmen: 

i) MR-reglement op website?  

ii) Statuten op website? 

 

De MR besluit dat deze documenten op de website 

middels een link naar de site van KPOA beschikbaar 

worden gesteld. 

 

Tevens is er een vraag gesteld over de bereikbaarheid 

van de MR. Er is een MR-groep binnen Social Schools, 

waarmee de MR-leden bereikbaar zijn. 

 

V. Agendapunten 

a) Corona stand van zaken 

Jessica licht toe dat er vandaag nieuwe richtlijnen zijn 

gepubliceerd, met daarin weinig wijzigingen ten 

 



 

opzichte van het eerdere protocol. Ouders blijven 

welkom in de school, maar aangescherpt wordt dat 

het alleen op uitnodiging wordt en niet meer vrij 

inlopen. Er zijn her en der incidentele gevallen van een 

coronabesmetting of quarantaine, maar dit heeft tot 

op heden niet geleid tot uitval op grote schaal van 

leerlingen of medewerkers. 

 

b) School ondersteuningsprofiel (A) 

Jessica stelt voor om een inhoudelijke koppeling te 

maken met de kwaliteitskaarten die al worden 

opgesteld. De koppeling van het SOP met de 

kwaliteitskaarten worden dan in een latere MR 

besproken en toegelicht. Het SOP wordt per mail 

toegestuurd aan de MR. 

 

c) Begroting (A) 

Jessica licht de begroting toe. De MR adviseert positief 

op de begroting. Deze zal als zodanig worden 

ingediend. 

 

d) Leerlingprognoses  

De leerlingprognoses laten een stijgende lijn zien. 

Complimenten voor deze ontwikkeling. De nieuwe 

leerlingprognoses zijn verwerkt in de begroting zoals 

behandeld onder c. 

 

e) Vaststellen overplaatsingsbeleid (schoolspecifieke 

criteria) (IP) 

De personeelsgeleding van de MR stemt in met het 

voorgelegde overplaatsingsbeleid.  

 

f) Arbojaarplan 

Het Arbojaarplan is inhoudelijk behandeld. Met 

betrekking tot het punt werkdruk verzoekt de MR om 

expliciet toe te voegen dat het Plan van Aanpak 

inhoudelijk wordt besproken met het team. Tevens een 

verzoek om de ongevallenregistratie verder te 

verduidelijken. De personeelsgeleding van de MR kan, 

na afronding van de hierboven genoemde 

aanpassingen, instemmen met het voorgestelde 

arbojaarplan. 

 

 



 

g) Tevredenheidsonderzoek 

Complimenten van de MR dat er mooie cijfers zijn 

behaald. Er is duidelijk te zien dat de school goed 

gewaardeerd wordt, ook in relatie tot andere scholen. 

 

VI. Overige mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

VII. Rondvraag 

a) Kunnen we MR 5 verzetten? (Irene) 

Voorstel is om te verplaatsen naar dinsdag 17-05. Frank 

stemt af met Guuske of dit past. 

 

VIII. Sluiting 


