
 

 

 
 
Notulen MR-vergadering 
Datum: 22-06-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: via Teams 

Nr. Onderwerp 

1 Opening van de vergadering  
- 

2 Werven/samenstelling OR 
OR lid A. sluit aan vanuit het vso. 
Vrijwillige bijdrage 
De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om leuke dingen te doen met de leerlingen. Daarvoor hebben we een limiet gesteld van wat er 
minimaal moet worden op gehaald. De limiet is 80 %, maar dat is dit jaar niet bereikt. Gewoonlijk lukt het nog om 68% op te halen i.p.v. 
80%, maar dit jaar was het maar 30%. 
De 3 groepen zijn veel weg met stage, maar daar hebben we al rekening mee gehouden en die zijn buiten de telling gehouden van de 
80%.  
De vraag is nu gaan we op deze manier verder?  
 
Op het so was het toch ook een probleem en moest er veel moeite worden gedaan? A. gaat over het vso, C. doet het so.  
Op het so hebben ze meer ouders in de ouderraad zitten en hopelijk blijven ze in de OR als de kinderen naar het vso komen. Het werven 
van ouders blijft lastig, daarom komt het onderwerp ouderbetrokkenheid elke keer weer op de agenda bij MR en teamvergadering. 
S. geeft aan dat sommige scholen geen ouderraad meer hebben. Meer scholen hebben dus dit probleem en sommige scholen betalen het 
soms zelf. Wettelijk gezien is het een vrijwillige bijdrage. Dus zal de school een keuze moeten maken. Meer zelf betalen of anders 
schrappen. Het blijft een keuze, dat gaan we niet oplossen. 
T. - Hoe staat de werving beschreven? Is het een idee om een planning te maken of foto’s van eerdere jaren laten zien. De foto’s die we 
via Parro delen geven al openheid van de activiteiten die worden gedaan. Ook zijn we van plan om een Facebook en Instagram account te 
gebruiken om iets meer bekendheid of openheid te geven van wat er gebeurt.  



M. - een jaar niets doen om te kijken hoe er dan gereageerd wordt. M. blijft wel betalen zolang er maar iets leuks wordt gedaan.  
-Mogelijk leerlingen erbij betrekken, dan leeft het meer onder de leerlingen.  
-Moet het specifiek zo genoemd worden of kan het ook klassenbijdrage zijn? 
-Mogelijk aangeven waar je wel voor wilt betalen of waar niet. Verplicht vrijwillig. 
 
Op maandag 28 juni zal het besproken worden tijdens de vso Teamvergadering. We zullen met het team kijken wat we er mee willen. 

3 Mededelingen 
- 

4 Ingekomen post: reactie brief SWV 
- Er is een brief naar het samenwerkingsverband gegaan en hebben een reactie terug ontvangen – M. stuurt deze nog door. 
Het gaat over regelgeving leeftijd.  
-Tijdens de lockdown is er veel thuisonderwijs geweest en zou het fijn zijn als er soepel wordt omgegaan met de leeftijd.  
- Zouden graag met Doelenman rond de tafel gaan, dit wordt nog vervolgd. F. sluit aan bij dit gesprek.  
-S. - vragen klopt het dan ook dat school de TLV willen verlengen. M. geeft aan dat de brief vanuit de ouders is geschreven. 
-S. - school zou dat ook wel willen. F. - in het verleden zat er wel meer ruimte in. Vanuit het samenwerkingsverband is er wel ruimte 
alleen moet er wel een reden zijn om het te verlengen. Zijn nu iets makkelijker erin maar dan alleen voor 1 jaar. Terwijl Slob aangeeft tot 
20 jaar.  
-Onze kinderen vinden het al lastiger om te leren. We zien dat sommige langer nodig hebben, financiën speelt geen rol, maar 18 jaar blijft 
staan. W. het maakt dus uit waar je geboren bent om recht te hebben tot langer op school door verschil in SWV. 

5 Notulen + actielijst MR-vergadering 17-05-2021 
Punt 6 naam er uithalen. 
Actie lijst - oudergesprekken met kind erbij. 

6 Aanstellen nieuwe voorzitter 
-T. heeft erover nagedacht maar ziet het niet zitten. W. sluit zich aan bij T.  
-Optie om te wisselen. Iedereen een keer aan de beurt. M. vindt het wel een idee om 3 mensen te laten wisselen, zodat we voor een 
continuïteit kunnen zorgen. M. het voorbereiden kost veel tijd. D. zou het niet volledig willen doen, maar wel een paar keer rouleren. F. is 
voor Resonans GMR-voorzitter geworden. 
-Er is een jaarplanning waarin staat wat je moet verzamelen. De jaarplanning zal door school gemaakt worden.  
M. zal het met J. bekijken.  
J. de stukken – voorzitter rouleren W. wil wel de eerste keer.  

7 Vorm van vergaderen volgend schooljaar 



Willen we in het nieuwe schooljaar weer bij elkaar zitten. W. vindt het online lastig. G. geeft aan dat het minder door elkaar heen gaat als 
het online is. M. - alleen online hoeft van haar niet. Om en om gaan we het doen, maar de eerste keer zullen we weer gewoon bij elkaar 
zijn. 

8 Uitbreiding MR oudergeleding stand van zaken + officieel stemmoment. 
F heeft hierover contact gehad met S. Dit zijn de Resonans statuten, maar we mogen ook onze eigen statuten maken.  
Willen wij 4 om 4 dan is hij gedekt.  
G. heeft de MR brieven naar de klassen gestuurd. Minimaal 1 ouder uit de groep halen. Brief meegeven, contact leggen in de gangen. 

Vooral op de MR GMR staat nog open niet uit het so. W. ouders kijken er niet naar uit om naar de GMR te gaan. Ouders over voor MR 
dan GMR voorstellen. BLIJFT EROP STAAN. 

9 GMR lid oudergeleding 
- 

10 Aanpassen statuten MR 
- 

11 Info uit de GMR 
Vanaf september zal F. voorzitter van GMR zijn. 

12 School volledig open, hoe gaat het nu? 

Op het so werken ze nog steeds hetzelfde in bubbelrooster met 1 dag geen school en blijven dit tot de zomer in dit rooster draaien. Na de 
zomer gaan ze weer volledig open. 

Het vso is wel helemaal open. D. – met alle vso-groepen gaat goed. Leerlingen moeten zelf 2 x per week testen. W. heeft het zelftesten 
voorgedaan in de klas. Laten zien dat het niet eng is en geen pijn doet en dat het oké is.  
Mondkapjes blijven. Rutte: tot aan de zomervakantie mondkapjes verplicht.  

13 Ouderbetrokkenheid 

• Leerling aanwezig bij oudergesprekken? 

• Uitnodigingsbrief oudergesprekken bekijken 

• Mogelijkheid ouders intekenen voor gesprek in Parro 
14 Vaststellen schoolgids so 

- 
15 Vaststellen jaarplanning school 2021-2022 (o.a. data MR vergaderingen en studiedagen). 

D. jaarplanning kamp staat nog niet vast. Studiedagen laatste dag om over te dragen is niet meer gebruikelijk/ Laatste 
woensdag wel studiedag blijft staan. 

16 Vaststellen jaarverslag De Keerkring 2020 
Is nu alleen vso. Jaarverslag spreekt voor zich. 



so is nog bezig komt bij eerstvolgende formatieplan + jaarverslag. 
17 Voortgang LVS n.a.v. OPP-evaluaties 

Tussenevaluaties eindevaluatie heeft F. gezien. Zien in leerlingvolgsysteem dat de coronatijd geen heftige gevolgen heeft. De 
vraag is of de leerroute behouden kan worden of dat het gewijzigd moeten worden. Wij kiezen om geen leerroutes te 
wijzigen. W. is met de leerroutes blij. Er zijn dingen die niet zijn aangeboden. Kennis is weggezakt en dat ziet ze wel. E. heeft 
dezelfde ervaring als F. Leren lezen Eén op één onderwijs hebben gehad les van de leerkracht + aandacht. 

18 Bijstellen formatieplan 2021-2022 indien van toepassing 
Nog puntjes op de i zetten 
Vso heeft straks 84 leerlingen in 8 groepen bij elkaar gezet en komt er 1 groep bij.   
J. So wordt groter, met 2 groepen op een andere locatie, waar ze zeker 2 jaar terecht kunnen 
De so-managementassistente is heeft binnen 1 week afgezegd. Ze hebben wel ondersteuning nodig. Blik naar volgend 
schooljaar. 
M. - Hallo muziek zal worden gecontinueerd, het is een verrijking voor de school. Dit wordt betaald uit de werkdruk 
verlagende gelden. Leraren mogen dan iets anders doen. Mooi programma. 

19 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Nationaal programma onderwijs gelden, stappen worden genomen. Stukken van het vso waar we op gaan inzetten.  

• Rots & water gaan versterken.  

• Mijn SOVA, mijn WEVA en mijn WERK extra impuls 

• Hebben we niet schriftelijke taal 
Verwerken in jaarplan 
Op het so krijgen ze teamtraining van L. En 1 of 2 tovertafels  

20 Monitor sociale veiligheid leerlingen 2020-2021 
F. – hebben we na de lockdown afgenomen. Groepen niet volledig, maar in 2 groepen gesplitst mooie score vrijwel hetzelfde gebleven als 
vorig jaar. 
G. - deze manier van testen voor de so-leerlingen. Als school een eigen keuze maken maar dan moet je wel aangeven waarom je daarvoor 
kiest. Hoe doe je het nou op een goede manier. 
Op het so heeft A. ze afgenomen. Vragenlijst is erg duidelijk in gebruik - word gemaakt van dia’s of foto’s. Vertrouwenspersonen worden 
daarvoor gebruikt 
F.- hoe onderbouwen dat als we iets anders gaan gebruiken? 
A. en B. zijn de contactpersonen op het so. 

21 Toets RI&E en advies plan van aanpak 



G. geeft aan stuk dat is bijgevoegd is vooral gericht op het vso. Is het er niet voor het so? 
M.- W. heeft het nog gemaakt, dit is een deel gehaald uit een Resonans verslag over het vso. 
Er is een extern bureau geweest die een toetsing heeft gedaan op RI&E. Dit zijn de punten voor het vso.  
J.- ook op het so geweest, maar weinig punten bijvoorbeeld de snoeren bij J., maar dat is onder de aandacht. 
D.- heeft so preventiemedewerker? D. is dat voor het vso. De BHV staat er los van? Beide locaties hebben een preventiemedewerker. BHV 
staat er los van. 
M. heeft met D. 1 juni weer een afspraak over RI&E terugkoppeling staat ingeroosterd in de jaarplanning. Nooduitgang vrijgegeven gelijk 
geregeld. De punten die aangegeven zijn waren redelijk makkelijk op te lossen.  

22 SOP/OPR 
T. alleen vso? Aangepast en toegevoegd vanuit vso. 
J. So zijn wij in aftastende fase met de Horizon. Vrijdag hebben ze een afspraak. 
Op de eerstvolgende vergadering meenemen wat er in het verschiet ligt. 

23 Rondvraag 

S. vraagje automatisch wordt uitgenodigd voor de laatste vergadering. Standaard in de jaarplanning zetten.  
W. moeten we nog iets met een etentje voor moeder Z. 50 euro diner bon.  
M. en jaarplanning profiel keuzes op agenderen willen in oktober. M. bereid hem voor. Bedankt voor je jarenlang 
voorzitterschap.  

24 Afsluiting 
 

 

ACTIELIJST 

 Actie Wie Wanneer 

1. Vastgestelde notulen op de server plaatsen/mailen voor op de website  Judith z.s.m. 

2. Overleg plannen MR-OR m.b.t.  Besteding vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 volgend schooljaar Marieke november  

3. Idee van klassenouders bespreken binnen de teams – voor de zomer. Jasper z.s.m. 

4. Voorstel - Oudergesprekken met kind erbij  Allen  

5. Werven MR lid+ GMR lid oudergeleding so  door ouders persoonlijk te benaderen Jasper/ Gillian z.s.m. 
 


