
 

 

Notulen MR 5 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  20-05-2021 

Aanwezigen:  Irene, Frank, Guuske, Jessica, Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Frank 

 

I. Opening 

Vergadering is live op de Biezen. Fijn dat we weer live kunnen 

vergaderen. 

II. Notulen ter goedkeuring 

De notulen van MR 4 zijn goedgekeurd en deze kunnen op 

de website geplaatst worden. 

III. Notulen GMR 

Geen opmerkingen of vragen ten aanzien van de notulen 

GMR. 

IV. Mail/post 

• Geen mail/post 

V. Agenda punten 

a) Formatie 

Jessica geeft een toelichting op de formatie. Er is veel 

aanwas in de onderbouw, dat is een goed teken. Het 

zorgt wel voor een puzzel waardoor de formatie nog 

niet rond is op dit moment. Uiterlijk volgende week 

wordt de formatie vastgesteld. De formatie wordt dan 

nog voorgelegd aan de MR. 

b) Studiedagen 21-22 

Er zijn vijf studiedagen in te plannen in het volgend 

schooljaar. Twee zijn er al vastgesteld, de rest van de 

dagen moeten nog worden ingepland. Onderwerp 

schuift door naar de volgende vergadering voor 

inhoudelijke behandeling. 

 



 

 

c) Werkverdelingsplan 

Toelichting op werkverdelingsplan. Het oude plan is het 

vertrekpunt geweest. Het team heeft vervolgens 

inspraak gehad in de totstandkoming. De opmerkingen 

worden verwerkt en het document wordt nog een keer 

formeel aan het team voorgelegd.  

d) Arbo-schoolveiligheidsplan 

Er is geen arbo quick scan om af te nemen. Er worden 

wel tevredenheidsonderzoeken gehouden onder 

ouders en leerlingen. De resultaten worden in de eerste 

MR van het volgend schooljaar behandeld. 

e) Corona:  

(1) Sneltesten  

Er zijn door het Ministerie testen ter beschikking 

gesteld om, naar eigen behoefte, te testen. 

Deze zijn verstrekt aan het team. Het testen is 

geen verplichting. De MR stemt ermee in dat 

het testen op vrijwillige basis is en blijft. 

(2) NPO 

Nationaal Programma Onderwijs ten behoeve 

van achterstanden die door de coronacrisis zijn 

ontstaan. Er is een menukaart aangeboden 

vanuit het Ministerie. Deze wordt naast de 

eerder door De Biezen opgestelde wensenlijst 

gelegd. Vervolgens wordt het plan ingediend 

conform proces. 

f) Procedure nieuw (O)MR lid (verkiezingen) 

Er is geen aanmelding gekomen voor de 

personeelsgeleding. Voor de (P)MR is geen verkiezing 

nodig. Voor de (O)MR zijn er meerdere kandidaten. Er 

komt een aparte BiezenBabbel waarin de kandidaten 

zich voorstellen. Elk oudste kind krijgt een strookje mee 

waarmee gestemd kan worden. Doelstelling is om de 

verkiezing af te ronden voor de volgende MR 

vergadering. 

 

VI. Overige mededelingen 

a) Kleuterkamp besluit 

Het besluit is genomen om het kleuterkamp jaarlijks te 

gaan doen voor groep 2 in plaats van tweejaarlijks voor 

groep 2/3. Voor groep 1 is er geen geplande schoolreis, 

groep 2 gaat op kamp, groep 3 t/m 7 gaan op 

schoolreis en voor groep 8 is er kamp. 



 

 

b) Inspectiebezoek 

De inspectie vindt aanstaande dinsdag plaats. 

c) Verbouwing  

Fase 1 van de verbouwing is in de meivakantie 

uitgevoerd. Er zijn nog een paar openstaande punten 

die nog afgewerkt moeten worden. Dit wordt in fase 2 

meegenomen. 

 

VII. Rondvraag 

• Katholieke identiteit en dan specifiek rondom de 

feestdagen; in hoeverre wordt hier invulling aan 

gegeven? Dit is de afgelopen jaren wel onder de 

aandacht geweest, maar vanwege corona wat 

weggezakt. Goed om hier in de toekomst weer meer 

aandacht voor te hebben en ook in een 

teamoverleg te agenderen. Ook om de vorm te 

bespreken waarin godsdienst en levensbeschouwing 

aan bod kunnen komen.  

VIII. Sluiting 


