
 

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Donderdag 18 mei 2022 
 

Notulist: Arjan Bruins 

Aanvang 19.30 uur 
Locatie: Markesteen (fysieke bijeenkomst) 

Aanwezig: allen 

 

A   G   E   N   D   A   P   U   N   T   E   N 

 

Nr Tijdstip Onderwerp 
  Inspreektijd/signalen ouders (10 minuten gereserveerd) 

 

  Er zijn geen ouders die hier vanavond gebruik van maken. Ook geen signalen 
die besproken moeten worden 
 

1 19:30 Ingekomen post / mededelingen 
 

  Geen ingekomen post. Geen verdere bijzonderheden momenteel. Wel 
Koningspelen en Eindtoets in het vooruitzicht. Uitslag IEP volgende week 
dinsdag. Salarisverhogingen basisonderwijs bijna een feit.  
 

2 19:40 Notulen vorige vergadering 
 

  Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 

3 19:45 Update aantal school-brede thema's 
 

  Dalton Kind Centrum 
September 2022 staat een gezamenlijke bijeenkomst pedagogische 
medewerkers en schoolteam gepland.  
 
Passend onderwijs  
Budget voor komend jaar is nog een derde t.o.v. huidig budget. Dus 
afgeschaald voor komend jaar voor passend onderwijs. Komt niet als 
verrassing. Is landelijke tendens / doorgevoerd. NPO middelen bieden nu 
uitkomst.  
 
Het groene schoolplein  
Zie recente artikel(en) Nieuwsbrief. Schets is er bijna. Ouders worden 
betrokken. Opmerkingen op oude schets zijn meegenomen.  
 
AVG 



Geen item meer. Proces is nu goed ingeregeld t.a.v. beeldmateriaal. En ouders 
kunnen op eigen moment hun toestemming aanpassen.  
 

4 19:55 Aangepast NPO plan – een aantal opmerkingen:  
 

  Zelfde formatie inzetten, 1,7 fte uit NPO voor o.a. NT2 en Viking lessen, School-
ontwikkeling en school-brede ondersteuning.  
 
Plan ‘21/’22 is ook de basis voor ‘23. Zaken hebben (immers) ook tijd nodig om 
te landen.  
 
Afspraak: MR reageert nog met terugwerkende kracht op NPO plan. Dit 
vanwege de late beschikbaarheid van de aanpassingen.  
 

5 20:05 Proces formatieplan 2022-2023  
 

  Proces loopt voorspoedig. Teldatum is overigens 1 februari geworden en niet op 
1 oktober.  
 

5 20:15 Ziekteverzuim  
 

  Regulier onderwerp. Geen item nu, geen bijzonderheden. Hopelijk blijft nieuwe 
Corona dynamiek achterwege.  
 

6 20:25 MR verkiezing: procedure en vervolg 
 

  Actie: MR mandateert verkiezingscommissie voor vaststellen en communiceren 
verkiezingsuitslag.  
 
Bijna 50 eerste reacties op dag van openstelling. Acht kandidaten hebben zicht 
gemeld dus er is keuze. Stel dat iedereen vervangen wordt dan vraagt dat 
zorgvuldige overdracht.  
 
Maandag herinnering door Jorien. Telling direct na woensdag – daarna sessie 
verkiezingscommissie (donderdag) voor voorlopige vaststelling nieuwe MR.  
 
Verkiezingscommissie maakt hem daarna schriftelijk bekend aan bevoegd 
gezag (lees: schoolgeleding). MR informeert kandidaten. Daarna vindt 
algemene communicatie plaats.  
 
Eind juni gesprek Markesteen over docentengeleding in MR.  
 

7 20:35 Concept werkplan MR 2022/2023 
 

  Per vergadering gaan bepalen digitaal of fysiek. Even nog check op data met 
GMR / MR en andere OOZ gremia. Met als doel geen dubbelingen te hebben 
voor betrokkenen.  
 
Plus check op tussenliggende periodes van vergaderingen, deze intervallen 
wijken nu af van elkaar. Data zijn ter plekke in deze vergadering aangepast. 
Marcia past deze nog aan in huidig document.  
 
Op termijn IEP en Trendanalyse integreren in 1 onderwerp, zijn nu nog 2 
onderwerpen.  



 
In volgende MR vergadering werkplan 2023 definitief vaststellen door zittende 
MR-geleding  
 

8 20:45 Brainstorm vorming schoolplan ’23-‘26  
 

  Conclusie: (te) lijvig document. Ruimte voor verbetering. Jorien en Regina doen 
nog eerste brainstorm over verbetering. Insteek: werken met meer focus en 
hoofdoelen zijn aan de orde inmiddels, bedoeling is om huidige 14 thema’s 
terug te brengen naar 6 thema’s. Door: meer verbinding aan te brengen en ook 
door per thema te gaan minderen in het aantal activiteiten.  
 
Met het besef: men vindt het moeilijk om te kiezen en te prioriteren – alles lijkt 
belangrijk. Veel zaken schuiven daardoor wel door. Gaat (te) snel op in de waan 
van de dag. Daarmee wordt ook minder duidelijk wanneer je het goed hebt 
gedaan als team.  
 
Binnen huidig Teamoverleg proces tot schoolplan (en voortgang op resultaten) 
meer gaan stimuleren. Nieuwe schoolplan wordt komend jaar stap voor stap 
‘gebouwd’.  
 
Kernwoorden voor verbeteren schoolplan: concreter / scherper (SMART) / 
minder is meer / moet meer gaan leven / moet toegevoegde waarde hebben / 
successen beter vieren / nadrukkelijker voortgang bespreken – sturen op 
doelen.  
 

9 21:20 GMR 
 

  Geen bijzonderheden. Punt blijft dat de verschillende MR geledingen binnen 
OOZ elkaar meer zouden kunnen ontmoeten. Gefaciliteerd door bijvoorbeeld 
een gezamenlijke Teams-omgeving. Meer delen – informeren – betrekken is 
nog steeds een wens.   
 

10 21:25 Korte vooruitblik volgende vergadering: Vaststellen formatieplan 2022-2023; 
Jaarkalender schooljaar 2022-2023; Schooljaarplan vaststellen; Schoolgids – 
proces; Evaluatie Pilot IEP  
  

11 21:30 Rondvraag en sluiting 
 

  Actie: Etentje / afscheid plannen 

 
6 juli: korte vergadering (17.30–18.30 uur) en daarna etentje / afscheid.  
 
Onderdelen vergadering: Eindevaluatie IEP / Schoolgids / Jaarkalender / 
Formatie plan / NPO plan. Markesteen Team bespreekt genoemde 
onderwerpen eerst zelf voor tijdens hun laatste marge-dag.  
 
Op 27 juni is docenten geleding van de MR bekend.  
 

 


