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Notulen MR vergadering donderdag 18 november 2021 
Notulist: Yvonne 
Aanwezig: Renske, Irma, Mariette, Mary, Yvonne  
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd.  

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

Twee ingbrachte stukken door Renske: 

 Schoolontwikkelplan '21-’22 Zie onder punt 3 
 Plan van aanpak RI&E. Zie onder punt 8 

3 Schoolontwikkelplan Renske heeft het schoolontwikkelplan compacter gemaakt 
zodat er meer overzichtelijkheid is en de doelen voor de 
korte termijn beter onder de aandacht komen. Borgen van 
onderwijsconcept is prioriteit, onder andere op het gebied 
van close reading en voortgezet technisch lezen. Er komt 
een nieuwe methode voor de kleuters, de oude methode 
(Schatkist) is er niet meer. Lianne gaat met Karen de 
opleiding doen voor specialist jonge kind. Daarna wordt de 
nieuwe methode gekozen. Gemaakte kosten voor deze 
opleiding komen uit de NPO. 
Voor de NPO gelden is ook een ontwikkelplan gemaakt. 
Volgend jaar komt er oa een nieuwe methode voor 
rekenen. 
Er is geld gereserveerd voor cursus voor het team, mogelijk 
4D. Mariette zou het fijn vinden ook nog naar andere 
mogelijkheden te kijken. Dit zal gebeuren.  
Irma vindt het jammer dat het geld niet over de langere 
termijn weggezet mag worden (het geld moet worden 
begroot voor een periode van twee jaar). 

4 Begroting  De verantwoording voor de NPO gelden is rond. De 
‘gewone’ begroting is twee weken geleden bij de 
accountant ingeleverd. Er is aanvraag gedaan voor meer 
formatie, dat proberen we eigenlijk elk jaar. Er zou een 
sportleerkracht komen vanuit Sport Alkmaar maar deze 
leerkrachten zijn eigenlijk niet te vinden. Voorlopig zijn we 
blij met Lis als sportleerkracht. Als er akkoord is over de 
begroting wordt het opnieuw met de MR besproken. Dit 
duurt nog even maar we horen tussentijds wel meer over 
de uren voor formatie.  
Mary vraagt of in de begroting de extra te verwachten 
energiekosten meegenomen zijn. Renske geeft aan dat dat 
inderdaad het geval is.  
Volgend jaar neemt Renske met de MR (of in ieder geval 
met de oudergeleding ervan) de begroting eens door om 
meer inzicht te geven in wat er zoal opgevraagd en 
toegekend wordt en welke kosten altijd een vast onderdeel 
zijn. 
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5 School 
ondersteuningsprofiel 

Renske heeft hierover navraag gedaan bij Karen; de laatste 
versie is van 2017/2018. Moet eigenlijk elk jaar geüpdate 
worden. Hiervoor zou een nieuw format komen vanuit het 
samenwerkingsverband maar dat gaat nog wel even duren. 
Renske gaat samen met Karen intern kijken naar een 
globale actualisering van het profiel voor de tussenliggende 
periode. 

6 Vakantierooster 
2022/2023 

Het streven is om de vakanties van het basisonderwijs zvm 
gelijk in te roosteren met het voortgezet onderwijs. 
Doordat we in het midden liggen van meerdere regio’s lukt 
dat echter nooit volledig.  
Voor de Meivakantie 2022/2023 zijn er twee opties: 2 
weken meivakantie of 1 week meivakantie en een week 
rondom Pinksteren. Deze vraag is ontstaan omdat er tussen 
de Meivakantie en de Zomervakantie 11 weken zit en dit is 
relatief erg lang. ISOB vraagt elke school wat de voorkeur 
is, hier beslist uiteindelijk de GMR over.  
Binnen deze MR-vergadering is nog geen voorkeur 
uitgesproken. 

7 Coronaprotocol/ 
invalproblematiek 

We voeren protocol met de veranderingen van de dag. 
Eigenlijk is het moeilijk vooruit kijken. Op moment van 
vergadering is het protocol: bij meerdere kinderen ziek 
gaat de klas naar huis, niet de hele school.  
De invalpool is leeg, dit is een landelijk probleem. Indien 
een leerkracht ziek is zal er een klas naar huis moeten. Er 
wordt dan geprobeerd binnen de school het opvangen van 
de klas evenredig te verdelen zodat alle groepen slechts 
enkele dagen naar huis worden gestuurd, en niet één klas 
voor een langdurige periode.  
We blijven kijken naar wat ook de mogelijkheden zijn. De 
klassengesprekken binnen school houden is wenselijk en 
vinden we op een veilige manier mogelijk. 

8 Plan van aanpak RI&E Aandachtspunten in de RI&E worden opgepakt door Peter. 
Mary geeft aan dat actiepunten eventueel tijdens de 
volgende NL Doet kunnen worden opgepakt. Renske zal dit 
voorleggen aan Peter.  

9 Kwaliteitsmonitor De ISOB is bezig deze te herzien. Dit moeten we dus 
afwachten. 
  

10 Profiel voor nieuwe 
directeur 

Is besproken, komt volgende vergadering weer op de 
agenda. 
 

11 Promotie school We kunnen op dit moment niet zo heel veel doen aan 
promotie via de media. Ad Hodde (Uitkomst) mag 
bijvoorbeeld de school niet in om foto's te maken.  
Er zijn twee rondleidingen geweest van ouders/kinderen 
geweest. Dit heeft nog niet geleid tot nieuwe aanmeldingen.   

12 Rondvraag  Yvonne vraagt of er wijzigingen zijn tav de 
feestactiviteiten; waarschijnlijk wordt er een andere draai 
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aan gegeven, net als vorig jaar. Het versieren van de school 
(van Sint naar Kerst) kan waarschijnlijk wel doorgaan. 
Hierbij kan voldoende afstand worden gehouden onderling.  
Mary vraagt of nog steeds de mogelijkheid bestaat dat 
kinderen een typecursus kunnen volgen. Irma geeft aan dat 
fysieke cursussen vaak een minimum van 10 leerlingen 
vereisen, wat erg veel is voor onze kleine school. Online 
cursussen behoren wel altijd tot de mogelijkheden, deze 
kunnen de kinderen gewoon thuis doen. 
  

 
 
 

 
 
 

 


