
 

 

Notulen MR 5 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  dinsdag 17 mei 

Aanwezigen:  Irene, Suzanne, Guuske (vz), Frank, Jessica 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Frank 

 

I. Opening 

Guuske opent de vergadering. 

II. Notulen ter goedkeuring 

De notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd, deze 

kunnen op de website worden geplaatst. 

III. Notulen GMR 

Er zijn een aantal vragen/opmerkingen vanuit de MR: 

- Worden deze notulen ook in de Biezenbabbel geplaatst? 

Nee, maar deze staan wel op de website. Aan het begin 

van het schooljaar een korte notitie maken in de 

Biezenbabbel waar de notulen te vinden zijn. 

- bij punt 10 staat dat scholen samen met de MR bepalen 

hoe de inzet van de NPO-gelden wordt gedaan. Op De 

Biezen wordt er vanuit de schoolleiding een voorstel 

voorgelegd ter instemming van de MR. 

-  bij punt 11 vakantierooster staat beschreven dat 1 

margedag niet realistisch zou zijn. De Biezen volgt de 

stichting inzake de margedagen. 

IV. Mail/post 

Wij zijn verheugd het MR magazine wederom te hebben 

ontvangen. Geen verdere ingekomen stukken. 

 

V. Agenda punten 

a) Formatie (informerend) 

 



 

Jessica informeert de MR over de stand van zaken 

rondom de formatie. Hier wordt momenteel hard aan 

gewerkt en op korte termijn wordt een concreet plan 

gedeeld. Hierin is uitstroom en mobiliteit en de grote 

instroom bij de kleutergroepen meegenomen. De 

klassengrootte is een belangrijk punt om in de gaten te 

houden en moet behapbaar blijven. De relatief kleinere 

klassen zijn ook een belangrijk pluspunt van de Biezen, 

waar veel ouders blij mee zijn. Op de website staan 

inmiddels wachtlijsten. Er komt ook een bericht hierover 

richting team en ouders.  

Omdat er een vacature gaat worden gesteld gaat er 

eerder een bericht richting ouders uit.  

 

b) Studiedagen/vakantierooster (voorstel) 

Het standaardvakantierooster is van toepassing. 

Dinsdag 27 september is een aangewezen KPOA-

studiedag vanwege een stichtingbrede activiteit. 

Daarnaast zijn er nog 5 studiedagen, deze worden 

verdeeld over de week om rekening te houden met het 

team en met name op maandagen en vrijdagen zodat 

er voor ouders lange weekenden ontstaan. Er komt een 

oproep in het team om te kijken wat handige dagen 

zijn. 

 

c) Werkverdelingsplan (voortgang) 

Het samenvoegen van groepen is afgelopen jaar niet 

aan de orde geweest mede vanwege corona, maar 

bestaat wel als optie zoals in het werkverdelingsplan is 

beschreven. Ten aanzien van het kamp groep 8 en 

kamp kleuters wordt nog een aanpassing gemaakt obv 

taakbeleid.  

 

d) Begroting OV 

Er zijn door de MR vragen gesteld over de begroting 

van de OV. Irene neemt deze mee naar de OV. De MR 

is benieuwd naar de redenering achter begroting van 

inkomsten en uitgaven, wat de kasreserve is en of er 

een kascontrole is gehouden.  

 

e) ARBO/Schoolveiligheidsplan (informerend) 

Onderwerp is verplaatst naar de volgende MR 

vergadering. 

 



 

f) School ondersteuningsprofiel met inkijk naar 

kwaliteitskaarten. (informerend) 

De kwaliteitskaarten zijn eind dit schooljaar gereed. Het 

onderwerp wordt geagendeerd in MR1 van volgend 

schooljaar 

 

g) Voortgang schoolplein (stand van zaken) 

Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit ouders, 

BSO, Dribbel en De Biezen. Ook is er intussen een 

leerlingenraad geformeerd. Er is opgehaald wat de 

wensen en behoeftes zijn vanuit het team, vanuit de 

leerlingen en vanuit de ouders. Op dit moment worden 

verkennende gesprekken gevoerd met een viertal 

partijen die schoolpleinen kunnen realiseren. Doel is om 

te komen tot een plan waarna gekeken wordt hoe de 

financiën rond te maken zijn, bestaande uit eigen 

middelen maar er wordt ook gekeken naar 

bijvoorbeeld (gemeentelijke) subsidies. 

 

h) Leerlingprognose (informerend) 

Reeds besproken onder punt 5a. 

 

i) Samenwerking SKOSS 

KPOA uit Amersfoort en de katholieke primair 

onderwijsstichting uit Soest en Soesterberg gaan verder  

samenwerken. 

 

VI. Overige mededelingen 

Geen 

 

VII. Rondvraag 

Geen 

 

VIII. Sluiting 

Guuske sluit de vergadering. 


