
    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
NOTULEN 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter)   Datum:   15 september 2022 

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

   Marieke Robben  (secretaris)   Locatie:  Teamkamer Brink 
Vanuit de ouders: Jasper Kersten  (GMR) 

Mark Arntz  (penningmeester) 
Notulist:   Marianne Toonen 
Genodigden: Hans Velvis 

Paul Müskens, penningmeester OR 
 

Afwezig:  Eva Jaspers 
Carla Brom 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda* 

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

 
2. Begroting OR 2022-2023 

Paul Müskens, penningmeester van de OR, licht de begroting voor het schooljaar 2022- 2023 toe. 
Het percentage ontvangen ouderbijdrage loopt iets terug. 

 De MR gaat akkoord met de vrijwillige ouderbijdrage van €40,- per kind per jaar en stemt in met de begroting. 
 
3. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 29 juni 2022 (vaststellen)* 

De notulen komen per pagina aan de orde.  
De penningmeester zal met de 2e penningmeester zowel de begroting voor 2021-2022 als 2022-2023 vóór 1 oktober 
a.s. digitaal indienen bij Hans. De MR heeft haar bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 nog niet ontvangen. 
De MR gaat haar eigen bankrekening bij de bank opheffen i.v.m. de enorm gestegen kosten en onderbrengen op de 
schoolrekening.  
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergadering, zijn hiermee vastgesteld.  
 

4. NPO  
Hans licht de inzet van de NPO gelden toe. 
Het geld voor NPO inzet verdwijnt niet als de ambulante leerkracht met NPO taak voor de klas moet.  
Een zwangere ambulante leerkracht die ingezet wordt t.b.v. NPO taken, wordt vervangen. 
De NPO gelden worden in de toekomst afgebouwd. 
In de teaminfo komt nog een verslag van de inzet van de NPO gelden. 
 
Op de a.s. 1 oktober telling zijn er vermoedelijk 20 leerlingen minder t.o.v. de telling van 1 oktober 2021. 
De datum voor de leerlingtelling wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. We stappen over van 
schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.  
De telling van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 is bepalend voor de bekostiging van het kalenderjaar 2023. 
De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. 
 

5. MR data/onderwerpen 2022-2023 
Vaststellen vergaderdata: 
Woensdag 1 november 2022 



Donderdag 12 januari  2023 
Maandag 27 februari 2023 
Donderdag 23 maart 2023 
Dinsdag 18 april 2023 
Woensdag 31 mei 2023 
Donderdag 29 juni 2023 
Marieke stuurt iedereen een outlook uitnodiging van alle data.  

 
6. Coronabeleid  

Het draaiboek van Kans & Kleur wordt vastgesteld in het directieberaad en vóór 1 oktober aan de GMR ter 
instemming voorgelegd. 
 

7. Vacature LC functies Trinoom 
Er is miscommunicatie geweest wat betreft het informeren van het team en de MR t.a.v. uitgezette vacatures.  
Deze zijn on hold gezet en zullen gedeeld worden met het team na het bespreken hiervan in deze vergadering. 
Op het gebied van EDI is er behoefte aan meer expertise. Ook is het wenselijk om een extra SEO specialist aan te 
stellen om deze taak optimaal in te kunnen vullen. Eén van de SEO specialisten heeft een jaar geleden een baan 
elders aanvaard.  
De MR gaat akkoord met het uitzetten van genoemde vacatures en zal vanuit haar geledingen iemand afvaardigen 
in de sollicitatiecommissie. 

 
8. Besloten deel  

 
Hans verlaat de vergadering. 

 
9. MR zaken/documenten 

9a. Het Huishoudelijk reglement 2022-2023 is aangepast. 
9b. De zittingstermijnen 2022-2023 zijn correct. 
       Penningmeester is Mark Arntz. 
       Het jaarverslag 2021-2022 zal de voorzitter maken. 

 
10. Notuleren en afscheid Ester 

Marianne regelt attentie voor Ester voor haar inzet als notulist. 
De MR heeft de voorkeur om een notulist aan te stellen die deze taak langere tijd op zich wil nemen. Het is 
belangrijk dat deze persoon zorgvuldig en integer omgaat met vertrouwelijk informatie. 
Marieke benadert Tineke of zij wil gaan notuleren tijdens de MR vergaderingen. 
 

11. Protocol Medisch handelen 
11a. Op dit moment kan de Trinoom zich hier niet aan vasthouden. Voor sommige leerkrachten betekent het, dat er      
wellicht een afgesloten kluisje in de klas nodig is. De MR wil wat betreft het opbergen van medicijnen, een 
aanpassing in het protocol en vindt dat de leerkracht beschermt dient te worden t.a.v. aansprakelijkheid. 
Dit protocol moet actief onder de aandacht te worden gebracht van het team.  
11b. De ingekomen mail, over start- en eindtijden schoolgebouwen Trinoom, wordt besproken. Voor het 
veranderen van schooltijden moet je procedureel alle ouders raadplegen. Op Diemewei zijn de kleuters op tijd 
buiten. Leerkrachten houden rekening met verlate ouders die vanaf het andere schoolgebouw komen. Dit is niet 
vastgelegd, maar is onder de aandacht van leerkrachten. Het is belangrijk dat het MT hiervan op de hoogte is. 
 

12. OR/GMR laatste notulen en agenda 
Er is afgesproken dat Suzanne na elke GMR vergadering Marieke bijpraat. Marieke zal dit delen in de MR. 
W.b. het ruilen van schoolshirts, wordt de OR geadviseerd om een ruilmiddag te organiseren. De organisatie 
afgelopen voorjaar kostte zowel OR leden als leerkrachten veel tijd en energie. 
 
 

13. Rondvraag 
De MR zou bij de AOB advies in kunnen winnen en ondersteuning vragen over bepaalde aangelegenheden wanneer 
zij lid wordt. Dit lidmaatschap kost ongeveer €400,- per jaar. 



Beide geledingen vinden dit veel geld. Het lijkt hen verstandig om op de begroting advieskosten als post op te 
nemen. 
 
Er komen vanuit het team regelmatig vragen over de opbouw van de loonstrook, de inzet van duurzaamheid etc. 
Collega’s kunnen hiervoor bij Hans terecht of contact opnemen met HRM van het bestuurskantoor. 
 
Het brainstormen over de invulling van de nieuwe directeur- wordt als agendapunt opgenomen voor de vergadering 
van 1 november a.s.  
 
De leden van de oudergeleding hebben de schriftelijke en/of digitale informatie over de klas van hun kind begin 
september divers ervaren. Ouders met kinderen in de jonge groepen hebben behoefte aan een fysieke informatie 
avond. Ouders denken dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen ouders van de onder- midden- en 
bovenbouw. De MR adviseert om deze wijze van informatie verstrekking met alle ouders en leerkrachten te 
evalueren later in het jaar.  
Vóór de zomervakantie moeten belangrijke data naar ouders gecommuniceerd worden èn in de jaarkalender 
worden opgenomen. 
 

14. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.35 uur. De volgende MR vergadering is op woensdag 2 november a.s.  
 

 

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  

Geld overmaken en de rekening opheffen.  Marianne/Mark 15-9-2022 Volgende vergadering 
Verschil in budget MR (zie tabel CAO) navragen volgende schooljaarMarianne/Mark 1-6-2022 Nieuwe schooljaar 
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 

Stukje maken nieuwsbrief MR data en werkwijze Marieke 15-9-2022 Volgende vergadering 
Gesprek PMR met MT (vervolg gesprek vorig jaar) PMR 15-9-2022 Volgende vergadering 
Protocol medisch handelen aanpassen (bergplaats) mailen aan MT. 
Stuk op volgende MR vergadering.  
Actiever onder de aandacht brengen van leerkrachten. 
Aangeven aansprakelijkheid/verzekering. Stukje verzekering is een 
juridische tekst (moet duidelijker). 

Marieke 15-9-2022 Volgende vergadering 

Mail opstellen ingekomen stuk ouders schooltijden Marieke 15-9-2022 Volgende vergadering 
Advies aan OR over ruilen schoolt-shirts (buiten leerkrachten om) Marieke 15-9-2022 Volgende vergadering 
 


