
    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
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. 28 april jl. (vaststellen)* 5 min. 

2a. Notulen  
2b. Voorstel OR (zie actiepuntenlijst) 

 
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. Reactie Jan Winters op brief Trinoom  
3b. Reactie Trinoom weer op brief Winters  
3c. Brief Jan Winters aan alle medewerkers van Kans & Kleur  
3d. Flankerend beleid 2.0  
3e. Intern Bericht vertrek bestuurder Kans & Kleur 13 mei  
3f. Kans en kleur persbericht afscheid bestuurder  
3g. Evaluatieverslag rol GMR afgelopen periode  
3h. Begroting Trinoom  
 

4. NPO geld (informeren)* 15 min. 
Hans licht toe. Zie onderstaande 2 documenten. Deze zijn ter info, we bevinden ons op dit punt nog in de 
oriënterende fase, we kunnen nog niet vaststellen. Bij een nog te plannen agenda hierover kan dit (hopelijk) wel: 
4a. Notitie Hans over inzet NPO gelden  
4b. notitie personeel formatie 2021 2022  
Onderstaande bestanden zijn ter info over de NPO gelden (hebben we allemaal eerder al gehad):   
4c. Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs  
4d. Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs  
4e. Inhoudelijke samenvatting Nationaal Programma Onderwijs  
4f. Input kwaliteit voor het nationaal onderwijsprogramma Kans & Kleur  
4g. Opdracht beleidsgroep kwaliteit Kans en Kleur maart 2021 versie 2  

 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 10 min. 

Update Hans. Hoe nu verder?  
 

Datum:   14 juni 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teams 
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6. Combinatie kleutergroep (adviseren)* 15 min. 

We hebben in een vorige vergadering al goedkeuring gegeven aan het optuigen van een 8e kleutergroep. 
Onderstaande notitie gaat over de invulling van de stroom van deze kleutergroep.  
6a. Notitie Combinatie kleutergroep jaarklas Montessori  

 
7. Besloten deel (informeren) 5 min. 

Personele wisselingen/zaken 
 
Hans verlaat de vergadering. 
 
8. Ouders in de school (post-Corona) (vaststellen) 10 min. 

In de vorige vergadering hebben wij dit punt besproken, wat toen naar voren kwam was: 
- Voor schooltijd geen ouders in de school. Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro als noodzakelijk, of telefonisch via 
de conciërge. 
- Na schooltijd zijn ouders welkom in de klas om werkjes o.i.d. te bekijken (leerkrachten hebben pauze van 14:00-
14:30). Oudergesprekken worden op afspraak gedaan, niet als een ouder na school spontaan binnenloopt.  
- Wat betreft nieuwe kleuters kunnen wij ons voorstellen dat we een uitzondering maken. Bijvoorbeeld: bij nieuwe 
kleuters mogen ouders nog 1 week ’s morgens mee naar binnen lopen. Maar: wij laten deze beslissing graag bij de 
onderbouwleerkrachten en vragen hen om een eenduidige afspraak hierover te maken. Deze ook vastleggen. 
Kan de MR akkoord gaan met bovenstaande afspraken? 

 
9. Ingekomen stukken (informeren)* 5 min. 

9a. Wetswijziging ouderbijdrage  
 
10. MR-verkiezingen 5 min. 

Stand van zaken. Marianne en Marieke informeren.  
 

11. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)* 10 min. 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
11a. OR agenda en notulen van 18 maart  
11b. OR agenda en notulen van 17 mei (concept)  
11c. GMR notulen van 29 maart  
Normaal gesproken bespreken we in de laatste MR vergadering ook de OR begroting voor het komende schooljaar. 
De OR bespreekt deze echter pas in hun vergadering van 6 juli (komt door vreemd schooljaar, wel/geen schoolreis, 
etc. Hangt ook een stukje van het MT af). Ik heb met de penningmeester afgesproken dat we dit agendapunt 
eventueel bij de extra MR vergadering agenderen als deze na 6 juli is, anders komt hij meteen aan het begin van het 
nieuwe schooljaar.  
 

12. Rondvraag 10 min. 
 
13. Volgende vergadering en sluiting 5 min. 

Samen bekijken of we nog 1 datum kunnen prikken over vaststelling NPO gelden. (Hiervoor hebben wij als MR wel 
eerst de vastgestelde begroting nodig!). 

 


