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Notulen MR-vergadering 19-04-2021 

Aanwezig:  Jan, Fanneke, Ingeborg, Marieke, Marielle, Denise, Manon, Rob en 
Raymond (MR-kandidaten). 
 
Opening: Fanneke opent de vergadering om 20:30 uur. Voorstelrondje, iedereen 
stelt zich voor. Inclusief de 2 MR-kandidaten.  
 
Vaststellen van de agenda: Akkoord 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering: Akkoord 
 
Ingekomen stukken:  
Jan heeft de volgende stukken met ons gedeeld: Procedure inzet werkdruk 
middelen, bestedingsplan werkdruk middelen, verantwoording en evaluatie 
werkdruk gelden 2020-2021, bestedingsplan werkdruk middelen 2021-2022 en 
groepsverdeling 2021-2022.  
 
Agendapunten: 

 Evaluatie werkdruk gelden 20-21 
Jan licht dit toe. Tot en met punt 10 is doorlopen in de teamvergadering 
van vorige week donderdag (15 april 2021) en ook goedgekeurd.  

 Instemming PMR werkdruk gelden 21-22   
Jan licht toe welke extra middelen de Margrietschool heeft om de 
werkdruk te verminderen voor het schooljaar 2021-2022. Tot en met punt 
10 is doorlopen in de teamvergadering van vorige week donderdag (15 
april 2021) en ook goedgekeurd.  
Instemming PMR is akkoord.  

 Groepsverdeling 21-22 
Jan licht de groepsverdeling 2021-2022 toe. Marielle vraagt zich af 
waarom het verschil 1-10-2020 en 1-10-2021 zo klein is. Jan legt uit dat 
er 35 kinderen van school gaan en dat er 40 kinderen zijn ingeschreven. 
Dit aantal staat overigens nog niet vast, hier is nog verschuiving in 
mogelijk.  
Instemming OMR is akkoord.  

 Aanschaf Techniek Torens 
Op de Stek komt er een technieklokaal. Het team heeft besloten om de 
Techniek Torens aan te schaffen, dit is voor de groepen 1 t/m 8. Het is 
kerndoel dekkend. De Margrietschool wil techniek zichtbaar maken. De 
leerlingen krijgen 10 lessen per schooljaar. Fanneke vraagt zich af of er 
een link gaat zijn met de regiotechniek (Maritieme Techniek, 
landbouwtechniek enz.). Jan geeft hier antwoord op. Vanaf groep 7 en 8 
zal dit plaats gaan vinden.  

 Aanschaf nieuwe methode Wereldoriëntatie 
De Margrietschool is bezig met het aanschaffen van een nieuwe WO 
methode. Er zijn nog 2 WO methodes in de running. Marielle vraagt zich af 
wat de reden is dat er zo snel van de nieuwe methode wordt afgezien. Jan 
licht dit toe.  

 Spanning medezeggenschap omtrent Nationaal Onderwijs Programma 
(NPO) 
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Het vervelende van het NPO is dat er nog geen spelregels zijn. Er komt 
geld vanuit NPO vrij voor onze school. Het geld komt niet binnen bij de 
Margrietschool, maar bij het bestuur. Het bestuur inventariseert waar 
binnen de school een hiaat zit. Dat kan cognitief of sociaal-emotioneel zijn. 
Jan geeft aan dat wanneer het sociaal-emotioneel een hiaat is, dit meer 
een hiaat is voor de gemeente.  

 Scholing MR i.s.m. GMR 
Marielle heeft contact gehad met de GMR, het contact gaat erg stroperig. 
Er komen geen nieuwsbrieven etc. Een reactie van Elly gaat traag. GMR is 
bezig, eventueel met de MR-academie een scholing op te starten. 
Volgende week is er weer een GMR, hierin komt dit ook weer ter sprake. 
Marielle houdt contact met Elly. Wellicht een idee om zelf een MR-cursus 
te volgen zonder samenspraak met GMR. Eventueel dat Denise dit met de 
2 nieuwe MR-leden gaat volgen. Hier wordt nog aan toegevoegd dat een 
MR cursus niet verplicht is.  

 Onderhoud schoolgebouw en afspraak Nils van Heijst 
Er is vanuit Marielle een mail gestuurd naar Nils. Dit doet zij voor elke MR 
vergadering. Vanuit de gemeente is er nog niks met zekerheid te zeggen. 
Budget vanuit stichting Meerwerf; daar is Nils niet echt op ingegaan. Hij 
geeft aan dat het bedrag van 2022 ook afhankelijk is van het integraal 
huisvestingsplan van de gemeente.  
Fanneke wilt graag de afspraken van Nils op papier hebben voor de nieuwe 
MR leden, zodat dit netjes overgedragen kan worden en er geen 
onduidelijkheden zullen zijn.  

 Vacature nieuwe MR-leden 
De MR kandidaten hebben een bijeenkomst bijgewoond en nemen de tijd 
er over na te denken. Ze komen hier nog op terug, halverwege mei geven 
Rob en Raymond uitsluitsel. 

 Online ALV Vereniging Openbaar Onderwijs 19-5-2021 
Marielle heeft een mailtje gekregen met daarin een uitnodiging voor de 
online ledenvergadering. Marielle stuurt deze mail door naar alle MR-
leden.  
 
 

GMR Mededelingen: Er zijn geen GMR mededelingen. 

Lopende actiepunten:  
 Marielle neemt contact op met Mirjam Kisteman voor het contact met de 

GMR.  
 Denise gaat kijken welke scholing er mogelijk is voor de MR starters.  
 Jan actualiseert de lijst van werkzaamheden die onze conciërge heeft 

aangepakt.  
 Marielle plant een afspraak in met Nils om met de MR, directie en Nils om 

tafel te gaan over het onderhoud schoolgebouw.  
 
Rondvraag:  
Denise: Hoe staat het ervoor met de lesplek op het schoolplein. De vorige 
vergadering is hierover gesproken. De tweede subsidieverstrekker is er niet, als 
school moet je dit zelf bekostigen. Jan moet op zoek naar een andere aannemer, 
het is een ingewikkeld verhaal aan het worden.  
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Fanneke: Is er een beleid/richtlijnen in welke gevallen er een ambulance wordt 
ingeschakeld? Jan: Er is een veiligheidsplan en er zijn op elke locatie BHV’ers, die 
beoordelen. In geval van nood wordt er een ambulance gebeld.  
 
Sluiting: Fanneke sluit de vergadering om 21:53 uur af.  
 

Volgende vergadering is 14 juni 2021. 
 


