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NOTULEN 
MR-vergadering 

 

 
Datum: 

 
   17 nov. 2020                             Notulist: A.v.K 

Aanwezig: 
 
 
Gasten: 
 
Afwezig: 

Oudergeleding: J.v.G.. (VZ) H.S.,  P.v.L. 
Personeelsgeleding: M.v.d.M., A.v.K. (GMR)  
 
 J.v.D. 
 
M.J.  
 

1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder 
M.v.d.M. Zij is nieuw MR lid personeelsgeleding. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2. Vergadering in aanwezigheid van directeur: 
● Vergaderen in Corona tijd 

Met MR voor het eerst weer in de school. Bij klachten weer online of verzetten. 
In school houden we ons aan afstand, en zo weinig mogelijk mensen in school. 
Ook ouders buiten houden zich redelijk goed aan de afstand. 

 
● Bespreken informatie bevoegd gezag/stichting 

Er zijn verschillende actieteams. 
J.v.D. zit in actieteam Audit. Woensdag 25 nov. op Panta Rhei. 
Kwaliteitsteams kijken ook goed naar kwaliteit op de scholen. 
J.v.D. neemt langzamerhand meer en meer de directietaken over. 
Er is een prentenboek gemaakt waarin staat hoe het dagritme is op Panta Rhei.  

 
J.v.G. vraagt zich af of management statuten en bevoegdheden duidelijk zijn voor MR en 
Bevoegd Gezag.  
 
J.v.D. buigt zich over de nieuwe begroting en stuurt concept door naar MR. 
1 okt is lln. telling en op 1 april is prognose van nieuw aantal lln. Dan kan er gekeken 
worden naar de te besteden gelden en wat er nodig is. 

  
● Studiedag Snappet/IEP 12 nov. jl. 

             Er werd door J.v.D. duidelijk uitleg gegeven over aspecten die we nog kunnen verbeteren. 
             Dit wordt binnenkort ook in de Snappet commissie verder besproken en hierover 
             afspraken gemaakt. Het was een zinvolle studiemorgen van Snappet.  
             J.v.G. gaf aan dat goed zou zijn om dit te communiceren naar ouders.  
             H.S. gaf aan dat hij content is met Snappet, maar vindt wel dat er veel met Snappet  
             wordt gewerkt.  
             Met Sprongen Vooruit, hier gaan we ook meer mee werken. (rekenmaterialen) 
  
             IEP, M.F. (IB) is beheerder van deze toetsen en gaat ze ook klaar zetten. Toetsen op  
             eigen niveau. De hele school gaat met IEP toetsen we starten dit jaar hiermee, Cito’s  
             komen te vervallen. 
             Kinderen met dyslexie worden nog wel met bestaande DMT getoetst. 
 

● Aangepaste vormen i.v.m. Corona :  
            Sint,  Sinterklaas Journaal gemaakt, Sint komt, zonder Pieten en hij komt alleen  
             bij de onderbouw (gr. 1 t/m 4) 
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Kerst, wel ‘s avonds eten. Ouderraad heeft cateraar uitgenodigd om eten klaar te maken 
en sommige klassen gaan ook zelf het e.e.a. bereiden. Kleuters gaan drie kwartier eten, 
bovenbouw blijven langer. Gr. 7 en 8 gaan waarschijnlijk via uitgang Kaleidoscoop naar 
binnen en buiten. 
We gaan nog kijken hoe we dit goed kunnen laten verlopen want het is dan donker.  
J.v.D. neemt contact op met Ouderraad voor verlichting langs de school.  
Ouders zullen dan wel een aantal keren heen en terug naar school moeten. 
Dit is niet optimaal, maar we gaan kijken hoe we dit goed kunnen regelen. MR is hiermee 
akkoord. 
 

● Afscheid Manon en Simon 
Bekendmaking dat Dennis Kuipers. bij gr. 5 gaat vervangen tot april (zwangerschapsverlof) 
en ma. en di. voor gr. 8 tot aan de zomervakantie. 
Dit maken we a.s donderdag aan gr. 8 bekend. 
Voor vrijdag 17 dec. maken we voorstelling voor M. en S.  
 

● Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) die wordt in maart 2021 gehouden. 
  

● Begroting 2021 
zie boven 
 

 Notulen vorige vergadering 
● Hierbij mist nog datum en naam notulist. 
● GMR gaat een financiële cursus doen, “het leren lezen van de begroting van Ante”. Dit niet 

met de MR. Dit gaat ma. 7 dec. a.s. online gegeven worden door het VOO. 
● bij punt 7, opm. bij loopbaanontwikkeling. Het gaat hier om formulieren van 

gesprekkencyclus die uniform moeten zijn en die voor alle werknemers van Ante gaan 
gelden. 
Ontwikkelgesprekken, betr. hebbend op loopbaan en op voortgang.  
Meerdere gesprekken per jaar, die horen te gaan over waardering en werkpunten. Deze 
formats zijn nog niet goedgekeurd. 

● Er moeten initialen verwisseld worden J.v.D. en J.v.G. 
 
  

4. Binnengekomen stukken  
 

5. Interne vergadering: 
 

● Scholing MR er zijn veel dingen die instemming behoeven en daarin zouden we 
geschoold kunnen worden. 

 
● Gebruik actielijst 

 
● Agendapunten bepalen 

We moeten de tijdsplanning van agendapunten beter in de gaten willen houden. 
 

● Time-management vergaderen MR 
              graag tot 21.00 uur. 
 

6. GMR 
J. (ouder GMR de Wetering) gaat met N. van Stafbureau een plan opstellen betr. de 
actiepunten.  

1) PR 
2) Passend Onderwijs 
3) Actiepunten uit het Strategisch Beleidsplan 

Ma. 23 nov. is volgende vergadering. 

7. W.v.t.t.k 
H.S. wil graag dat we beter gaan communiceren  over wat er in de klas gebeurt. 
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J.v.D. wordt gevraagd naar ouders te communiceren over hoe vaak er berichtjes van Parro te 
verwachten zijn . 
Dit gaat al veel beter. 
M.v.d.M. wil graag informatie vooraf van dir.ontvangen, zodat we ons kunnen inlezen en dat 
directeur alleen maar toelichting hoeft te geven. Dit zou veel tijd schelen. 
Een MR vergadering hoort te gaan over onze agendapunten. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20.uur 

9.  

10.  

11.  

12.  
 

13.  
 

14.  
 



 
Vergaderrooster 
  
 
 
Actielijst 

 
 
Schema van aftreden -> drie jaar zitting, daarna éénmaal terstond herkiesbaar voor drie jaar 

 

pagina 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Oudergeleding  Personeelsgeleding  

2017 – 2018  
H.S. ( november 2020) hierna nog 
verkiesbaar.  
J.v.G. ( mei 2021) hierna nog verkiesbaar. 

 

2019 – 2020  P.v.d.L. (maart 2020) hierna nog verkiesbaar 
 

J.M. ( afgetreden okt. 2020) 

2020 – 2021   
 

A.v.K. en M.J. (september 2021) hierna niet 
meer verkiesbaar. 
M.v.d.M.. ( okt. 2020) 

2021 – 2022    

2022 – 2023   


