
Notulen MR vergadering 

Datum:  21-11-28  

Volgnummer:    

Afwezig:  - 

Aanwezig:  Evelynn, Tanya, Ernestine, Aniek, Elleke (digitaal), Maarten 

Ryanne als toehoorder 

Tijd:  19:30 – 21:00 uur  

 
1.  Opening 
Opening om 19.30 uur. 
 
2.1  Mededelingen 
Ernestine bedankt voor inzet! 
 
2.2  MR cursus 
Leerzame cursus. Connectie met GMR willen maken, maar zij zijn digitaal nog niet up to date. GMR 
heeft planning om MR’s van scholen te bezoeken. 
Januari is de vervolg cursus.  

 
Planning nog voor eigen gedetailleerde cursus volgt. 
 
2.3  Vacature PMR/OMR 
Vacature moet gemaakt worden en gedeeld worden via SocialSchool. 
 
2.4 extra mededelingen: 

• Statuten en reglementen moeten herzien worden, actie Aniek en Elleke.  
 

• Ouderbetrokkenheid: informatie te verstrekken aan ouders/leerkrachten over wat de MR 
inhoud. Het idee is in de vorm van een flyer. Actie Evelynn. 

 

• Verzoek aan leerkrachten om ook mailbox MR te lezen. 

• GMR biedt online cursus aan over begroting  (23 november 19 tot 20.30 uur) 
A.d.h.v. de begroting bekijken of iemand gaat. 

 
3.1 Vaststellen notulen vorige vergadering 
Notulen juni zijn aangepast. Oude versie (versie 210624 van 19 september mag verwijderd worden) 
verwijderen actie Elleke. 
Notulen 20-9-2021 vastgesteld. 
Plaatsen beide notulen op de website actie Elleke. 
 
3.2 Doornemen actielijst 
  Wat  Wie  Wanneer  
6  Cursus MR informeren voor jan ‘22  Elleke/Henk  z.s.m  
7  Werkverdelingsplan Cupella  Henk/ Tanya  Okt 2021  
8  Bespreken schoolpleintraject  Henk/Tanya/Maarten    
10  Notulen d.d. op de website  Tanya  z.s.m.  
13  MR benoemen ouderavond kleuters  Aniek  z.s.m. geplaatst in nieuwsbrief   
14  Vergaderdagen MR in Social School agenda  Tanya  Gedaan 13-10  
15  Sanne uitnodigen MR vergadering 8 nov  Henk/Ernestine  Voor 8 nov  
16  Plaatsen jaarverslag op site       



17  Indien nog niets gehoord mail vanuit MR 
met vraag Conexus wanneer Luithorst 
team kan sparren over behoeften nieuwe directeur  

Tanya/Maarten  Niet nodig – gesprek op 20-10  

18  Mail sturen Pieter Co2 melders  Evelynn/Tanya  Henk gevraagd op 13-10  
19  Opvang KION beschikbaar studiedagen/middagen  Henk  Z.s.m   

Ad6: Volgt 
Ad7: Wordt eerst met het team gedeeld bij teamvergadering. MR personeelsgeleding moet 
instemmen na bespreking met team leerkrachten. 
Ad8: Is besproken, wordt vervolgd in de vorm van een ouder/opa/oma werkgroep. 
Ad10: Actie uitgezet. 
Ad13: Is benoemd via socialschools 
Ad14: Uitgevoerd 
Ad15: Was uitgenodigd, maar helaas ziek. Vervolg volgende vergadering. 
Ad16: Uitgevoerd 
Ad17: Niet nodig 
Ad18: Actie uitgezet 
Ad19: Uitgevoerd. (opvolgen?) 
 
3.3  Communicatie naar personeel en ouders 
Besproken wordt om samenvatting van de vergadering maken ter communicatie naar ouders/team.  
Wordt iig al standaard besproken bij team. 
 
4.1  GMR agenda&notulen 
De zaken van GMR zijn niet up to date op hun website. Wij zullen info delen met GMR dat de onze  
vrijgegeven notulen bij ons op onze website staan. 
Zaken aangaande GMR in de gaten houden, actie Evelynn. 
 
4.2  Renovatie/onderhoud 
Kort besproken, vervolg na aansluiting Henk.  
 
4.3 Nieuwe directeur – benoemingscommissie 
Kort besproken, vervolg na aansluiting Henk. 
 
Henk sluit aan: 
4.2 Renovatie/onderhoud 
Er volgt toelichting mbt de vorderingen van de verbouwing. 
Vanochtend helaas een rommeltje ivm brengen materialen voor de verbouwing. Was 
geen verkeersveilige situatie. Helaas wordt deze info niet altijd gedeeld door het bouwbedrijf. Dit zal 
meegenomen worden in overleg. Zo kunnen ouders eerder op de hoogte worden gebracht. 
Iedereen geeft aan dat het fijn is dat alles zo goed wordt aangepakt! 
 
4.3 Nieuwe directeur – benoemingscommissie  
Er volgt info/toelichting over de te volgen procedure en de te nemen stappen. Er wordt een 
benoemingscommissie gevormd, vanuit de MR (leerkrachten) zal Elleke plaatsnemen in de 
benoemingscommissie. Evelynn en Maarten zullen iig starten vanuit de oudergeleding, maar of zij 
genoeg tijd heeft voor alles zal tzt duidelijk worden. 
 
4.4.  Schoolprestaties 
Doorschuiven naar volgende vergadering ivm afwezigheid Sanne. 
 
4.5  Rapport audit 
Toelichting op het audit rapport. Is eigenlijk een dubbel iets ivm het toezicht dat er ook al is. De info 



uit het rapport was reeds bekend. 
 
4.6  Werkverdelingsplan 
Het plan is reeds besproken binnen de MR en Tanya heeft dit verder doorgenomen met Henk. Het  
zal worden besproken in de teamvergadering. Er wordt vanuit de lerarengeleding aangekaart dat de  
uren niet erg gelijk ogen/zijn. Discussie over “scheve” uren. Het werkverdelingsplan is om meer  
inzicht geven in de uren. Henk ligt toe mbt uren die opgenomen staan in het werkverdelingsplan.  
Toelichting zal ook richting team zijn bij teamvergadering. 
 
4.7  Accoderen gelden werkdruk 
Uitleg van het ingevulde model besteding werkdrukmiddelen. De gelden worden ingezet om 
werkdruk in te zetten. Inzet verschilt per keer. In April zal dit weer opnieuw voorkomen bij de  
formatie.  
Stemming voor accorderen werkdrukgelden. 
Voor: 6 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
 
5.1  Formatie per 1-10 
Bij de formatiebespreking wordt het aantal leerlingen besproken/vastgesteld. De peildatum zal ipv 1 
okt naar 1-feb verplaatsen, dat geeft een beter beeld gezien er dan ook meer instroom wordt  
meegenomen. Dit bepaald ook de hoeveelheid geld wat je krijgt. 
 
5.2  Jaarverslag de Luithorst 
Jaarverslag is door corona en situatie luithorst later dan normaal.  
Momenteel zijn er 2 stukken/namen. Evaluatie plan van aanpak: dit gaat naar bestuur ter evaluatie. 
Ander (groot) plan volgt later dit schooljaar met getallen e.d. 
De directeur vult dit in, MT leest mee, beleidsmedewerker leest mee. Dan alles naar bestuur. 
Henk ligt het document toe en wordt ook met het team besproken. 
 
Normaal vraagt MR ook aan bestuur of alles goed loopt/naar wens is. 
 
5.3  Begroting 
Begroting wordt toegelicht door Henk. 
Er wordt nog gepraat over het compleet maken van de begroting. 
 
Tanya vraagt of er mensen zich willen inschrijven voor de begroting GMR cursus. Mail wordt 
doorgestuurd  door Elleke. Evelyn gaat het overwegen om erheen te gaan.  
 
Extra: 
Elleke geeft aan organisatorisch dingetje aan dat in de BSO ruimte kan de verwarming aangezet 
worden. Mochten we op school vergaderen dan evt daar gaan zitten. 
Ernestine heeft declaratie, dit mag via Henk. 
 
6.0  Sluiting 
De vergadering  wordt 21.40 uur afgesloten. 
 
Nr.  Wat   Wie  Wanneer  

6  Cursus MR    Henk en Elleke   z.s.m.   

7  Werkverdelingsplan Cupella   Henk en Tanya   nov 2021   

10  Goedgekeurde notulen op de website  Elleke  z.s.m.  

15  Sanne uitnodigen MR vergadering 8 nov  Henk/Ernestine  Voor 13 dec  



18  Mail sturen Pieter Co2 melders  Evelynn/Tanya  Henk gevraagd op 
13-10  

20 Herzien statuten reglementen Aniek en Elleke Q1 - 2022 

21 Flyer ouderbetrokkenheid Evelynn Z.s.m.  

22 Updaten notulen website Elleke Dec 2021 

    

    

   Nieuwe directeur, wat hebben we nodig?   Tanya & Maarten    Start september  

   Nieuwe actiepuntenlijst toevoegen aan nieuwe agenda  Notulist van dienst     

 GMR in de gaten houden Evelynn  

 


