
 

 

Notulen MR 4 
Locatie:  MS Teams 

Datum:  29-03-2021 

Aanwezigen:  Irene, Frank, Guuske, Jessica, Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Frank 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

De notulen van MR 3 zijn goedgekeurd en deze kunnen op 

de website geplaatst worden. 

III. Notulen GMR 

Margedag: Irene vraagt of dit als schooltijd moet worden 

ingezet. Jessica geeft aan dat dit gezien moet worden als 

extra inzet bij calamiteiten. De schoolleider heeft hierin 

beslissingsbevoegdheid. 

IV. Mail/post 

• MR Reglement is aangeboden via de mail. Punt van 

aandacht is de zittingsduur. Inhoudelijke behandeling 

van dit specifieke onderwerp staat reeds op de agenda. 

• Het schoolstatuut is aangeleverd door Jessica, dit is als 

extra punt toegevoegd aan de agenda.  

• GMR-lid namens De Biezen sluit aan het einde van deze 

vergadering kort aan om kennis te maken. 

V. Agenda punten 

a) Formatie (IP) 

Het formatieproces is nog niet gestart. Er wordt eerst 

gekeken naar wat de groei in aantallen precies gaat 

worden. Er zijn nog voor dit schooljaar veel 

aanmeldingen binnengekomen bij de kleuters en ook 

voor de kleutergroepen van komend schooljaar. 

Bovendien is er sprake van zijinstroom in hogere klassen. 

 



 

Er wordt nu eerst beeld gemaakt om te kijken hoe de 

groepen goed bemenst kunnen worden. Zodra dit 

bekend is wordt het formatieproces opgestart. De MR 

stelt vast dat het een heel goed teken is dat er sprake is 

van een flinke groei van de leerlingaantallen. 

Complimenten hiervoor voor zowel schoolleider als 

team. 

 

b) Overplaatsingsbeleid (IP) 

Dit is niet aan de orde voor dit schooljaar. Het beleid is 

vastgesteld afgelopen december, maar hoeft niet te 

worden uitgevoerd. 

 

c) Verkiezing OMR, PMR (zie artikel 5, reglement KPOA) 

De zittingsduur is 3 jaar voor leden van de OMR en PMR. 

Daardoor eindigt de termijn van Guuske (OMR) en 

Irene (PMR) aan het eind van dit schooljaar. Guuske en 

Irene willen beide lid blijven van de MR. Wel wordt in 

het team geïnventariseerd of er eventueel nog andere 

geïnteresseerden zijn voor de personeelsgeleding. Er 

wordt een oproep in de Biezenbabbel geplaatst ten 

behoeve van de oudergeleding. 

 

d) Tussenresultaten 

De meeste groepen zijn inmiddels gereed met het 

afnemen van de toetsen. Vanwege corona zijn er her 

en der kinderen afwezig geweest. Het complete beeld 

is daardoor nog niet duidelijk. Inhoudelijke behandeling 

van de tussenresultaten is deze vergadering daardoor 

niet mogelijk. Het onderwerp wordt doorgeschoven 

naar de agenda van de volgende vergadering.  

 

e) Corona update 

Het bestuur van KPOA heeft sneltesten geregeld voor 

leerkrachten zodat er snel beeld is of een leerkracht wel 

of niet besmet is. Er is verder door de school een 

stappenplan gemaakt wat wordt gevolgd als er sprake 

is van een coronageval op school. De werkdruk wordt 

door het team als blijvend hoog ervaren omdat er veel 

kinderen beurtelings afwezig zijn in de klassen.  

 

f) Ouderenquête 

Deze is uitgevoerd. Na Pasen wordt deze met het team 

besproken. Jessica laat aan de MR de eerste resultaten 



 

zien van zowel de ouderenquête als de 

teamraadpleging. De uitkomsten van de 

ouderenquête geven over het algemeen een goed 

beeld. Ouders worden via de Biezenbabbel over de 

uitkomsten geïnformeerd.  

 

g) Terugkoppeling gesprek met het team  

Naar aanleiding van een signaal uit het team over de 

schoolopening heeft Jessica een gesprek gevoerd met 

het bestuur van KPOA en tevens is het sentiment in het 

team besproken.  De uitkomst hiervan is dat 

geconstateerd is dat de schoolopening snel ging, dat 

het spannend was en dat er ruimte moet zijn om 

persoonlijk sentiment te bespreken en een plek te 

geven. Door diverse teamleden is een hoge werkdruk 

ervaren. Er is geen verdere vervolgactie naar 

aanleiding van dit specifieke geval noodzakelijk. 

 

h) Schoolstatuut (A) 

Het schoolstatuut beschrijft de taken en 

verantwoordelijkheden op schoolniveau. Dit statuut 

wordt eenmalig vastgesteld. Indien er aanpassingen 

zijn wordt deze opnieuw geagendeerd door de 

bestuurder op de agenda van de MR. Er zijn door de 

MR nog een paar aanvullingen en tekstuele suggesties 

gedaan. Vervolgens adviseert de MR positief. 

 

VI. Overige mededelingen 

• Er is een uitnodiging binnengekomen van de 

onderwijsinspectie voor deelname aan een 

steekproef. Het betreft een online themabezoek over 

analyse en afstemming. Algemene terugkoppeling 

van de gehele steekproef wordt vervolgens gegeven 

via de Staatscourant. Er is geen sprake van een 

beoordelingskader voor specifiek De Biezen. 

• Kennismaking met Eline Rijnja die ook even aansluit bij 

de vergadering. Eline is namens De Biezen lid van de 

GMR van KPOA. We bespreken dat het handig is dat 

er een lijn is tussen GMR en MR. Indien één van de 

partijen daar behoefte aan heeft kan hier gebruik 

van worden gemaakt. 

VII. Rondvraag 

• Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

VIII. Sluiting 


