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AGENDA 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter) 
   Marianne Toonen (2e penningmeester) 
   Marieke Gribling 
   Marieke Robben  (secretaris) 
Vanuit de ouders: Elke Gijsbers  (1e penningmeester) 
   Jasper Kersten  (GMR) 
   Rick van den Helder (vicevoorzitter) 
   Eva Jaspers 
Notulist:   Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 11 maart jl. (vaststellen)* (5 min.) 

2a. Notulen  
 
3. Situatie Kans & Kleur (informeren)* (20 min.) 

Vraag aan Hans en Jasper: Hoe staat het er nu voor? Hebben we nog vragen over de informatie hieronder? 
Documenten hieronder vooral ter info, om het gehele plaatje te hebben.  
3a. Brief Trinoom aan bestuur en reactie Jan Winters  
3b. Reactie GMR op onze mailoproep over communicatie  
3c. Bericht over contract Jan Winters  
3d. Bericht over uitstel communiceren rondom flankerend beleid. Nieuwe communicatie nog niet gehad. 
3e. Bericht over conflict Ingrid Nelissen en Raad van Toezicht  
3f. Begroting Trinoom  
3g. Advies GMR inzake begroting 2021  

 
4. NPO geld (informeren)* (10 min.) 

Hans licht toe. Zie diverse bestanden ter info, deze gaan we niet inhoudelijk helemaal behandelen:  
4a. Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs  
4b. Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs  
4c. Inhoudelijke samenvatting Nationaal Programma Onderwijs  
4d. Input kwaliteit voor het nationaal onderwijsprogramma Kans & Kleur  
4e. Opdracht beleidsgroep kwaliteit Kans en Kleur maart 2021 versie 2  

 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) (10 min.) 

Update Hans. Hoe nu verder? Vanuit de diverse PLG’s genoemd in volgorde van “belangrijkheid”: 
1. Vakleerkracht gym, 2. Conciërge, 3. Onderwijsassistent (met name voor de lagere groepen) of ambulante 
leerkracht, 4. Kangoeroegroep (met name voor de hogere groepen), 5. Specialisten vrijspelen, 6. Pauzes opvangen, 
7. Extra groep optuigen(?) 

 
6. Kangoeroegroep (bespreken)* (15 min) 

Bespreken van het kangoeroebeleid. Volgen van de juiste procedure m.b.t. beleid hierin. Onderstaande 
documenten heeft iedereen al gehad, zijn bekend.  

Datum:   28 april 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teams 
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6a. Brief over beleid kangoeroegroep vanuit IB-er Maike Meilink en bijbehorende mail  
6b. Reactie hierop vanuit MR  
6c. Nieuwe brief kangoeroegroep. Reeds goedgekeurd. 

 
7. Status formatie/aantal groepen volgend schooljaar (instemmen PMR/advies ouders) (5 min) 

7a. Document formatie  
Vergadering hierover is al geweest, instemming/advies is (al dan niet) gegeven. Nu de officiële vaststelling.  

 
8. Besloten deel (informeren) (5 min.) 

Personele wisselingen/zaken 
 
Hans verlaat de vergadering. 
 
9. Ouders in de school (post-Corona) (oriënteren)* (15 min.) 

9a. Hans heeft hier een mail over gestuurd richting MR. Hoe denken wij hierover? 
 
10. Ester (notulist) (5 min.) 

Ester heeft een leuke nieuwe uitdaging gevonden in het vo onderwijs. Zoals alles er nu uitziet zal zij daar 1 juni 
starten. Ester staat open voor het continueren van haar rol als notulist binnen de MR, in ieder geval voor dit 
schooljaar en wellicht langer. Hoe zien wij dit als MR? 

 
11. Ingekomen stukken Covid testen (informeren)* (5 min.) 

Zijn hier nog vragen en/of opmerkingen over? 
11a. Mail van Hans over de notitie Covid sneltesten vanuit Kans & Kleur. 
11b. Mail van Hans over brief Covid zelftesten vanuit het ministerie OCW. 

 
12. MR-verkiezingen (5 min.) 

Wie pakt dit samen op? Herkiesbaar zijn Diny en Elke, ook de rol van Marieke Gribling moet meegenomen 
worden. 

 
13. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)* (10 min.) 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
13a. OR stukken van 27 januari  
13b. OR agenda van 18 maart  
13c. GMR agenda van 29 maart en van 26 april  
13d. Ingekomen stuk nieuwe GMR voorzitter  
13e. Ingekomen stuk jaarverslag GMR  
13f. Ingekomen stukken (3) vakantierooster 2022-2023  

 
14. Rondvraag (10 min.) 
 
15. Volgende vergadering en sluiting  

Volgende MR vergadering op maandag 14 juni. 
 


