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Notulen M.R. vergadering donderdag 20 mei 2021 
Aanvang: 19.30 uur (via Teams) 
 
 
Aanwezig: Marloes ten Brinke, Ellen Leferink, Bianca Kiffen en Lianne ter Haar. 
Afwezig: Anna Bruins 
 
 
 

1. Opening door Ellen 
 

2. Notulen 25 maart ’21 
 
Bianca kijkt deze nogmaals. Laatste punt? 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

• Schoolmeubilair. Bianca heeft de offerte vergeleken met de begroting 
en deze komen overeen. Door de groei van het aantal leerlingen willen 
we nu toch voor twee kleutergroepen nieuw meubilair aanschaffen. 
Schilte is volgens de werkgroep de beste keuze (kwaliteit), maar 
Bianca wil wel onderhandelen over de prijs. Vrijdag overlegt de 
werkgroep opnieuw. Bianca heeft van OBT een mail ontvangen over 
een aanbesteding, er komt afspraken. Hier hoeven we niet op te 
wachten. 

• Aanmeldingen nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022. Op dit moment 
zijn er 23 nieuwe leerlingen op de lijst (na 1 oktober). Nieuwe 
leerlingen die in de andere groepen starten zijn nog niet meegeteld. En 
er zijn ook ouders die nu pas hun kind aanmelden, terwijl dat eigenlijk 
vorig jaar al had gemoeten. Die leerlingen komen er ook nog bij. 

• Vraag Marloes; in de notulen van de GMR staat genoemd dat er een 
nieuwe website voor de scholen komt. Bianca legt uit dat Nick deze 
taak op zich neemt, nieuwe “look en feel”. Een vast format voor alle 
scholen en een paar puntjes mag je als school aanpassen, denk aan 
logo, slogan, visie. Nick start hier mee in het nieuwe schooljaar. 
 

4. Bespreekpunten 

• Jaarplan. Bianca legt uit dat het volgend schooljaar iets rustiger moet 
qua scholing. Het team heeft nu bijna twee jaar scholing Mindset 
gevolgd, maar heeft door Corona te weinig kunnen oefenen en 
afspraken zijn nog onvoldoende geborgd. We gaan het eerst goed 
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neerzetten in het nieuwe schooljaar. 
Groep 4 t/m8: Leerkrachten gaan wel aan de slag met Snappet om het 
eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Dit zal twee keer een korte 
bijeenkomst zijn. 
Groep 1-2: Leerkrachten gaan met een externe (Gerreke Gierveld 
wordt hiervoor benaderd) aan de slag om de nieuwe visie Jonge Kind  
te borgen. Ook het volgen van de brede ontwikkeling wordt hierin 
meegenomen. 
Voor de leerkrachten van groep 3 is er op dit moment nog niets 
gepland, maar zij kunnen meedoen met groep 4 t/m 8.  

• Formatie schooljaar 2021-2022 
Leerlingaantal is enorm gegroeid, dus we starten met 6 groepen. 
Vacature voor groep 6 is nog niet ingevuld, wordt vervolgd. De LIO-er 
gaat waarschijnlijk naar groep 8, hier is al uitgebreid over gesproken 
binnen het team. Ook de samenstelling van groep 7 heeft de aandacht! 
Dat er een derde leerkracht in groep 7 of 8 komt hoeft geen probleem 
te zijn. Uit ervaring weten we dat dit prettig werkt, het zijn voor de 
kinderen bekende leerkrachten. 
Het is nog onduidelijk hoe het met de twee kleutergroepen zal gaan. 
Vanaf januari is het aantal kleuters in beide rond de 30 en wordt er 
waarschijnlijk een derde kleutergroep gestart. Er zijn verschillende 
mogelijkheden, hier wordt over nagedacht. De precieze aantallen in de 
verschillende groepen zijn ook nog niet bekend. Bianca legt uit dat het 
OBT (Erna) hier ook geen duidelijkheid over geeft, dat maakt het ook 
lastig. Dus moeten we afwachten wat straks mogelijk is. Marloes geeft 
aan dat het belangrijk is om transparant te zijn en in ieder geval wel 
wat te communiceren met ouders, zodat iedereen wel voorbereid is op 
veranderingen in de loop van het schooljaar.. Volgende week wordt dit 
punt in de teamvergadering besproken 

• Vacature. Er is een volledige vacature uitgegaan voor groep 6. Er is 
geen reactie, de reden hiervoor is onbekend. We moeten wachten op 
de derde ronde ( 6 of 7 juni). 

• Vakantierooster 2021-2022. We moeten nog instemmen met het 
vakantierooster. Anna mag hier nog naar kijken. Wanneer zij akkoord 
heeft gegeven, kan Anna (of Ellen) Rinie op de hoogte brengen. De 
zomervakantie wordt waarschijnlijk gekoppeld aan regio Zuid. Dit heeft 
te maken met het aantal schoolweken, elk schooljaar moet 40 
schoolweken bevatten. Daarom de keuze om met de zomervakantie 
aan te sluiten bij regio Zuid. Voor de meivakantie is één week landelijk 
en één week optioneel. Wij gaan dan mee met het Assink (Eibergen-
Neede-Haaksbergen) en dit heeft te maken met de examens. 

 
 

5. GMR 

• Ellen spreekt haar zorgen uit over het punt status directievacatures 
binnen Keender. Binnen DB en GMR zijn er ook zorgen geuit over het 
aantal vacatures die zijn ontstaan. We gaan erover nadenken of wij als 
MR ook een vraag willen stellen of onze zorgen willen uiten bij de 
GMR.   

• Het protocol medisch handelen komt als punt nog terug. Op dit moment is er 



nog steeds geen duidelijkheid. Er is ook geen terugkoppeling geweest, dus er 
staan nog wat vraagtekens. Dit punt komt terug op de agenda voor de 
volgende vergadering. 

 
 

6. Actiepuntenlijst   
 
 

7. Rondvraag    Geen 
 

 
8. Nieuwsbrief MR   

 
In de volgende vergadering moeten we het jaarplan opstellen. Hiervoor 
moeten we de inhoud voorbereiden. 
 
 

9. Actiepunten 
 

 
 

 

Actiepunten 

1. Scholing nieuw lid MR / mail naar Ria. Lianne 

2. Akkoord vakantierooster 2021-2022. Anna 

3. Mail Rinie / vakantierooster. Ellen/Anna 

4. Notulen 25 maart nakijken, laatste punt. Bianca 

5. Inhoud jaarplan voorbereiden voor 24 
juni. 

Allen 

 
 
 
Volgende vergadering: 24 juni om 19.30 uur   


