
 

Notulen MR  

Onze Bouwsteen  

Datum: 10 januari 2022 

Tijd: 19.00 – 20.30 uur 

Locatie: teams 
Aanwezig: Monika, Stella, Rinquette, Marjoke en Suzan 
    
 
 

1. Opening 
- Vaststellen agenda 

Er zijn geen extra punten voor de agenda. 
- Notulen vorige vergadering.  

De Notulen zijn goedgekeurd 
 

2. Mededelingen / punten door directie 
- Op dit moment zitten er 6 kinderen door Corona thuis. 
- Monika is gebeld door een collega directeur met de vraag of het gesprek 

met het CvB verzet kan worden van 9 maart naar 21 februari 2022. Dit is 
geen probleem. Monika geeft aan dat het gewenst is dat er één of beide 
MR-ouders aanwezig zijn bij dit gesprek. Marjoke en Suzan laten Monika 
nog weten of ze hierbij aanwezig zijn. 

- Door de fusie lopen het schoolplan en het Koersplan niet meer 
synchroon. De oud Peelraam scholen gaan een schoolplan maken. Het 
Koersplan was nog 2 jaar geldig, maar Optimus moet er voor zorgen dat 
voor alle scholen de schoolplannen gelijk lopen met het Koersplan. Ook 
de MR wordt betrokken bij het schoolplan. De verwachting is dat er een 
nieuwe versie klaar is in april. 

- Binnenkort zijn er weer formatiegesprekken. De verwachting is dat we in 
oktober 2022 ongeveer 107-109 leerlingen hebben. (op dit moment 
hebben we 117 leerlingen) Het aantal verwachte leerlingen is een 
kantelpunt voor 4 of 5 groepen. Dit is de laatste jaren iets geweest waar 
we steeds mee te maken hebben gehad. Er wordt bekeken wat er 
mogelijk is en we moeten kijken naar de gelden. Er is sprake geweest van  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
frictiegelden, NPO gelden en evt. werkdrukmiddelen in de afgelopen 
jaren. Voor volgend jaar kijken we wat er qua gelden mogelijk is. 
Het team gaat hier morgen ook naar kijken. Hierbij wordt ook goed 
gekeken naar de onevenredige verdeling van de groepen. 

- Monika geeft aan dat zij van mening is dat het nieuwe jaar (na 3 weken 
geen onderwijs) goed is gestart. Iedereen lijkt weer uitgerust. 

- Monika geeft een toelichting op de begroting. Deze is al goedgekeurd.  
Er staan een aantal standaard zaken op. Ook staan er ‘nieuwe’ zaken op 
zoals het groene schoolplein, ICT, scholing personeel, meubilair en een 
nieuwe rekenmethode. Voor een aantal gefaseerde aanpassingen is 
budget gereserveerd. 

- De verbouwing is zo goed als klaar. Wel is er nog een probleempje met 
de vloerbedekking op zolder (rood i.p.v. grijs) maar dit zal wel opgelost 
gaan worden. 
 

 

3. Punten voor directie 
- Geen punten. 

 
4. Punten activiteitenplan 
- ARBO/RIE 

Het enige punt dat in onze RIE nog open staat is de vraag hoe om te gaan 
met de lift aangezien hier geen kinderen op komen. Stella geeft aan dat 
het haar nog niet gelukt is om met het liftbedrijf in contact te komen. 
Het is even onduidelijk hoe dit nu verder gaat. Monika geeft aan dat er 
i.v.m. Corona personeelsproblemen zijn bij dit bedrijf, het advies is aan 
Stella om nog een keer te proberen contact met dit bedrijf te krijgen.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

- Ontruimingsplan 
Stella geeft aan dat dit uitgesteld is i.v.m. de aanwezigheid van de 
bouwvakkers. Een nieuwe ontruimingsoefening moet binnenkort weer 
gepland worden. Wel moet er gekeken worden hoe dit het beste kan  
worden aangepakt. Als de Corona-maatregelen nog voorschrijven dat de 
groepen niet gemengd mogen worden is dat lastig. We moeten bekijken 
of we de oefening kunnen aanpassen of toch nog even verder moeten 
uitstellen. 

 
5. Wat verder ter tafel komt 
- Werving nieuw MR-lid 

Omdat Suzan volgend schooljaar geen MR-lid meer mag zijn, moet er 
een vervanger worden gezocht. We kunnen dit alvast gaan voorbereiden. 
Stella zoekt de mail van de vorige oproep op en zal deze doorsturen naar 
ieder lid. Graag daarna snel een reactie naar Stella terug zodat de oproep 
op Parro kan worden geplaatst. 

- OR-vergadering 
Het is de bedoeling dat een MR-lid ook aanwezig is bij een OR-
vergadering. T.z.t. zullen we kijken wanneer die vergadering is en wie 
van ons daarbij aanwezig zal zijn. 
 

6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 


