
    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
NOTULEN 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter)   Datum:   29 juni 2022 

Esther van Ruitenbeek     Aanvang: 19:30 
Marianne Toonen (2e penningmeester)  Einde  21:30 

   Marieke Robben  (secretaris)   Locatie:  Teamkamer Brink 
Vanuit de ouders: Carla Brom   

Jasper Kersten  (GMR) 
Mark Arntz  (penningmeester) 

Notulist:   Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 

Maike Meilink (afwezig, Hans neemt waar) 
Afwezig:   Eva Jaspers 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De agenda is hierbij vastgesteld.  

 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 1 juni jl. (vaststellen)* 

2a. Notulen 
Punt 7 (diverse vacatures) komt nog even aan bod en Hans licht nog kort nader toe. 
De notulen zijn hiermee goedgekeurd.  
 

3. NPO update* (infomeren) 
Er is gevraagd om een update van de plannen en wanneer er de mogelijkheid tot evalueren is.  
3a. Plan NPO (reeds besproken en gezien, hierbij nogmaals ter info) 
3b. Aan te leveren gegevens scholen voor verantwoording NPO in Bestuursverslag 2021  
3c. Actieplan NPO Automatiseren 2021 (met inzet van Sacha en Manon) 
3d. Actieplan NPO Begaafdheid en kangoeroegroepen 2021 (met inzet van Dorita en Lisette) 
3e. Actieplan NPO Executieve functies 2021 (om de dinsdag met inzet van Marieke R.) 
3f. Actieplan NPO Motoriek (werken met groepjes d.m.v. motoriekkoffers, welke Sacha invult) 

 
Hans licht bovenstaande toe.  
De mensen die worden ingezet voor de NPO gelden worden zo min mogelijk van hun werk gehaald. Alleen zullen 
deze mensen soms toch worden ingezet voor de klas. Is ook afhankelijk hoe “vol” de vervangingspoule is. De NPO 
gelden blijven wel staan. 
Op verzoek is het stuk “borgen” in alle plannen toegevoegd.  
Hans zal Marieke nog een recentere update van het plan mailen.  
Opvalt is dat er een aantal data verlopen zijn binnen de hierboven genoemde actieplannen. Dit komt doordat nog 
niet alle doelen volledig zijn behaald en ‘under construction’ zijn. De ambitie deze data bij te stellen is gezien de 
onzekere periode niet te garanderen. Vanuit de MR het verzoek om nog even kritisch naar de (verlopen) data te 
kijken. Hans zal dit met Maike oppakken. 
 
De verwachting is dat niet de gehele NPO gelden terug zullen komen, maar wel een deel en deze dan opgenomen 
kan gaan worden in de reguliere formatie.  
De vraag is of het Team nog geïnformeerd gaat worden over de stand van zaken van bovengenoemde plannen. Dit 
zoals eerder afgesproken binnen een MR vergadering? Hans geeft aan dat dit vanuit een zorg informatief gedeeld 
zou moeten zijn. Hans zal dit nog even navragen en verzoeken het nogmaals onder de aandacht te brengen.  



 
 

4. Gymuren volgend jaar 
Wat is de status van de in te vullen gymuren voor volgend jaar? Het blijkt dat de wettelijke verplichting pas vanaf 1 
augustus 2023 in gaat.  
 
Hans heeft binnen het team een concept gymrooster gedeeld. In dit rooster is uitgegaan van 90 minuten, soms 
verdeeld over 2x 45 minuten, bewegingsonderwijs per week. Dit conform de wettelijke regel vastgesteld door de 
KVLO. Basisscholen krijgen tot augustus 2023 de tijd om deze wettelijke norm te behalen.  
Er kan tot 30 juni input gegeven worden op het concept rooster. Deze input wordt meegenomen. Daarna zal het 
rooster geëvalueerd worden en weer gecommuniceerd worden.  
 
Tot heden lijkt dit rooster tot wat misverstanden en diverse reacties te leiden. De input loopt op. De datum van het 
wettelijk verplicht ingaan van 2x een uur gym is verschoven naar 2023. Voorstel vanuit een PMR lid om nu met de 
32 groepen het huidige rooster aan te houden het komende schooljaar per september al direct na te gaan denken 
over het inpassen van de wettelijke regel in een nieuw rooster voor het schooljaar per augustus 2023. Dit voorstel 
wordt door meerdere MR-leden gesteund. Hans zal dit voorstel meenemen als input.  

 
5. Update diverse vacatures  

5a. Vacature IB 
5b. Nieuwe vacature jaarklasleerkracht Trinoom 

 
5a: Op deze vacature zijn diverse reacties gekomen. Hiervan zijn uiteindelijk 4 kandidaten uitgenodigd. Daarvan 
hebben 2 kandidaten zelf voortijdig afgemeld.  
Van de overgebleven 2 kandidaten is een zeer geschikte kandidaat overgebleven. Zij zal per begin dit schooljaar voor 
1.0 wtf starten. De huidige IB’er en teamleider jaarklas zal zorgen voor een juist inwerkproces.  
5b: Op deze vacature zijn enkel externe reacties binnen gekomen. Unaniem is daar een zeer geschikte en 
gekwalificeerde kandidaat uitgekomen. Zij zal begin het nieuwe schooljaar als leerkracht voor 0.6 wtf bij de Trinoom 
starten.  

 
6. Werkverdelingsplan 

Vraag aan Hans: Er zijn nieuwe werkwijzen bedacht voor het aanpakken van het taakbeleid en de pauzes. Hoe loopt 
dit?   
 
Pauzes: 
Suzanne heeft gesproken met de initiatiefnemers van Student voor Talent. Echter hangt hier een zeer hoog 
prijskaartje aan. Alleen voor de Brink hebben we het dan al over 30.000 euro.  
Mogelijk kan er toch nog gekeken worden naar de inzet van vrijwilligers.  
Vanuit de bestuurder is er aan Hans teruggegeven dat het punt Pauzes bij andere scholen minder aan de orde lijkt 
te zijn? Dit verbaast sommige PMR leden.   
 
Taakbeleid: 
Op wens het taakbeleid in te zetten, wordt als succes ervaren. Deze wensen zijn opgenomen en de teamleiders zijn 
bezig deze in het plan te zetten.  
Deze taakverdeling zal opgenomen worden in het werkverdelingsplan.  

 
7. Schoonmaak 

Update en hoe nu verder? 
 
Medio maart is er overgestapt naar een nieuw schoonmaakbedrijf (FSO). Echter kunnen zij het werk en personeel 
niet leveren. Het contract met dit schoonmaakbedrijf is reeds opgezegd en de rekeningen worden voor alsnog niet 
voldaan en uiteindelijk verrekend naar evenredigheid. Er is contact geweest met diverse schoonmaakbedrijven. 
Allen hebben aangegeven, het werk niet te kunnen leveren. Op advies van een van deze schoonmaakbedrijven is er 
weer contact geweest met het oude schoonmaakbedrijf (Hommerson). Het ziet erna uit de partijen elkaar weer 
lijken te vinden en per het nieuwe schooljaar de schoonmaak door hen weer verzorgd gaat worden.  



Tot de zomer gaan zij kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Ook zullen zij de zomerschoonmaak voor dit 
schooljaar gaan verzorgen. Hoe dit praktisch ingevuld gaat worden, wordt samen met Edith en de conciërges 
opgepakt.  
Tot die tijd houden de conciërges, daar waar mogelijk, de toiletgroepen schoon.  
De communicatie richting het team zal gedaan worden, wanneer er meer duidelijkheid is over de exacte invulling.  

 
8. Besloten deel (informeren) 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 
9. Rol teamleiders (stuk ingebracht door Edith) (informeren, adviseren) 

AANSTURING STROMEN KOMEND SCHOOLJAAR 
Vanaf schooljaar 2022-2023 willen we de aansturing van de stromen geheel per teamleider opsplitsen. Suzanne gaat 
jaarklas 1-8 aansturen en Edith Montessori 1-8. Onderbouwing hiervoor is: 

 Onderwijskundige stappen zetten voor beide stromen gaat sneller (meer doorgaande lijn, specialisatie 
EDI/Coöperatief/KOO) 

 De verdeling van het aantal groepen is meer in evenwicht voor de teamleiders. (17 Mont- 15 jaarklas) 
 Teamleiders kunnen zich onderwijskundig geheel richten op de ontwikkelingen binnen de stroom. 

Hoe zien wij dit als MR? 
 
Suzanne gaat zich meer onderwijsinhoudelijk bezig houden en Edith meer logistiek. Edith zal van sommige taken 
nog wel de coördinatie over alle kleutergroepen houden.  
 
De vraag is of je door deze splitsing niet meer scheiding creëert of elkaar kwijt raakt? Belangrijk is om wel de 
verbinding met elkaar te houden. De werkgroepen en PLG’s worden nog wel gezamenlijk ingevuld.   
Voor de groepen 1 en 2 zal het nog even afwachten zijn hoe deze verdeling uitpakt.  
Het advies vanuit de MR om deze opzet te evalueren en zorgen voor de verbinding.  
 
De vraag komt ook of dergelijke verdeling tussen de IB’ers ook mogelijk/wenselijk is. Maar qua verdeling van wtf, 
komt deze verdeling niet uit.  
 

10. Financiën MR stand van zaken* 
Zakelijke rekening of bij school onderbrengen? 
10a.  Mailwisseling Ester – Controller Bianca 
 
Marianne, in haar rol als 2e penningmeester,  is in contact met de ING om ervoor te zorgen dat er weer ingelogd kan 
worden en de rekening opgeheven kan worden. Dit omdat de bank de rekening automatisch geblokkeerd heeft, 
gezien het feit dat er geruime tijd geen acties op zijn uitgevoerd. Dit verloopt nog niet soepel en een actie richting 
het kantoor in Nijmegen lijkt hiervoor nodig.  
Zodra het inloggen weer mogelijk is, zal de rekening worden opgeheven en kan van het resterende bedrag de 
notulist uitbetaald worden en het overbleven tegoed worden overgeboekt naar de Trinoom rekening. De bewaking 
over de budgetten zal dan verder door de administratie (Ester) bijgehouden worden. De administratie mailt de 
penningmeester het rekeningnummer van de Trinoom bank.  

 
11. Ingekomen stukken (informeren)*  

11a. Ingekomen mail over de musical in de montessorigroepen 
Hans heeft contact gehad met de betreffende ouder en het punt hiermee afgehandeld.  
 
11b. Notuleren Ester (Ester licht toe) 
Inzake het definitief verhuizen naar Oosterhout, wordt de reistijd en afstand als te lang ervaren en staat het niet 
meer in verhouding om te komen notuleren.  
De vraag hoe nu een nieuwe notulist te werven. Bij deze aan iedereen binnen de MR het verzoek hier over na te 
denken.  

 
12. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)*  

12a. GMR notulen 11 april 2022  
12b. GMR agenda 30 mei 2022  



 
Volgende week volgt er nog 1 GMR vergadering. Hier staan voor alsnog geen spannende punten op de agenda.  
Hoe om te gaan met de inzet t.b.v. van vervanging van iemand die ingezet wordt vanuit NPO en dan de vervanging 
invult. Kostentechnisch moet dit achter de schermen verrekend worden. Dit komt terug op de volgende vergadering  
 

13. Rondvraag  
 
Het verzoek of het mogelijk is om via een nieuwsbrief met ouders te delen wat er tijdens een studiedag door de 
leerkrachten gedaan wordt.  
Als PMR het MT het advies geven, na het delen van de leerling verdeling aan ouders, de terugkoppeling van ouders 
aan iemand van het MT te laten richten. 
 

14. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.15 Uur. De volgende MR vergadering is op donderdag 15 september (1e vergadering 
schooljaar 2022-2023).  

 

ACTIEPUNTENLIJST  
   

   
Actiepunten    Verantwoordelijk    Uit notulen   Deadline   
Verkeerssituatie blijven monitoren.   Hans   

   
24-09-2020   Terugkerend / nieuw 

schooljaar   
Eindresultaten cito score bespreken (eindmeting) in samenhang 
met de schoolscan en de NPO inzet  

   30-6-2021   sept 

Terugkoppeling Besteding NPO Gelden   
Begin schooljaar; gekoppeld aan de scan   

   30-6-2021   Terugkerend  
   

Notitie maken voor meerjarenbegroting t.b.v. onderbouwing 
richting de stichting. Budget Inefficiënt voor 2 stromen. Mogelijk 
toeslag? 

Diny, Marieke, 
Jasper  

12-1-2022  21 februari 2022  

Marianne kijkt of ze nog kan inloggen en nog bevoegdheid heeft. 
Zo niet, dan Elke en Hans bevragen wie de bevoegdheid heeft over 
de bank van de MR?  
1-6: Marianne kan niet inloggen.  
29-6 Marianne gaat proberen de rekening op te heffen  

Marianne 19-4-2022 Volgende vergadering 

Verschil in budget MR (zie tabel CAO) navragen volgende schooljaarPenningmeester(s) 1-6-2022 Nieuwe schooljaar 
Uitnodigen Paul van de OR t.b.v. begroting Marieke 29-6-2022 Nieuwe schooljaar 
Datumprikker etentje plannen Marieke  Nieuwe schooljaar 
Mailtje met verzoek richting MT communicatie over de leerling 
verdeling, communicatie van ouders te laten richten aan MT 

Marieke 29-6-2022 29-6-2022 

Mailtje met advies aan MT sturen inzak punt 9 (nieuwe verdeling) Marieke 29-6-2022  
Nieuwe data plannen voor volgende vergaderingen  Diny 29-6-2022 15-9-2022 
Status actieplannen npo delen met het team; hans informeert of 
dit reeds gedaan is? 

Hans 29-6-2022 15-9-2022 

Update NPO plannen (met juiste (verstreken) data en ontbrekende 
info delen met de MR 

Hans 29-6-2022 Tweede vergadering 

 


