
 
 

   

Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2021-2022 
 
Dag, datum en tijd: maandag 22 november 2021 19.30 - 21.00 uur 
Locatie:Online dan Google.meet via account van je kind, WW: MRAkkerquay        
Voorzitter: Harm                Notulist: Gerben                     
Aanwezig: Dailae, Elien, Gésanne, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm, Marina 
Afwezig met kennisgeving: Dailae Directie: Stijntje  Gast:  
 

Nr: Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, 
opbrengst) 

Notulen:  
 

1 Opening en agendacheck 
en vaststellen agenda en 
notulist 

  

2 Mededelingen directie Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en 
licht deze toe. 
Ingebrachte punten:  

• Personele zaken 
• Ontwikkelingen betreffende Corona  
• Schoolontwikkeling 
• Fusie/voortgang nieuwbouw 
• Overige punten Stijntje  

  

1. Stabiel wat betreft personele zaken, tot dat corona op ons pad 
komt. Er zijn leerkrachten positief geweest. Dit vraagt veel van de 
communicatie van school naar ouders. Ook van de inzet van andere 
leerkrachten om de leerkrachten in quarantaine op te vangen. Er zijn 
geen vervangers in de vervangerspool.  Het niet hebben van 
vervangers is een groot probleem.  

2. Schoolontwikkeling staat door corona onder druk. Een studiedag 
hebben we moeten afgelasten. Deze bijeenkomst is verplaatst naar 
de volgende studiedag.  
Fides hebben we zichtbaar gemaakt in de scholen en klassen op 
basis van korte bijeenkomsten (4 weken achter elkaar). Thema van 
de vorige studiedag. 
Collegiale consultaties zijn opgestart.  
Rekenwerkgroep is gestart met het verkennen van de 
rekenmethodes.  

3. Fusie/voortgang nieuwbouw: In afwachting van de gemeente 
geweest. Het budget voor de locatieleider is toegekend. Monique 
Donders heeft het budget gekregen om een locatieleider aan te 
stellen. Dit proces begint nu te lopen, na een vertraging van 2 
maanden.  



4. Op De Akkerwinde zou een inspecteur komen voor een thema 
onderzoek. Dit is niet doorgegaan i.v.m. corona omdat er op dat 
moment een klas naar huis moest.  
Volgende week maandag (29 november) wordt er op De Akkerwinde 
wel nog een interne audit gehouden.  Dit punt kan op de agenda 
voor januari.  

5. De scholen krijgen één nieuwe website. Een Social Schools website, 
waardoor we de communicatie app kunnen koppelen aan de 
website.  

 

3 Agendapunten o.b.v. 
Activiteitenplan 

Gezamenlijk: 
• Begroting; 
• Verkeersveiligheidslabel 
• Vakantierooster 22-23 

 
 
Evt. Zonder directie 

• Zie activiteitenplan, verdeling taken 
• Behoefte opleiding MR? 
• Opstellen activiteitplan 2021-2022 

 
 
 

Begroting 
De gelden worden vastgesteld op leerlingaantallen.  
Akkerwinde 
Vorig jaar 4 groepen kunnen behouden door frictie van Optimus. 
Afgelopen jaar hebben we iets te veel formatie voor het aantal 
leerlingen. Volgend jaar net iets meer krimp; waardoor we te veel 
formatie hebben. Kunnen we de tekorten van dit jaar opvangen met 
NPO gelden?  
Dr Jan de Quay 
De leerlingenaantallen lopen langzaam op. Komend jaar een kleine 
groei van 2 leerlingen.  
Komend jaar hebben 1 dag te veel aan formatie op Quay. Hoe gaan we 
de groepen formeren met de grote onderbouwgroepen. Hoe kunnen 
we de NPO-gelden inzetten? 
De verwachting is dat wel wel de 5de groep hebben, dus de leerkracht 
behouden. De vraag is waar we die leerkracht gaan inzetten.  
 
Kan er al een klas samengevoegd worden? Officieel kan dat niet 
wanneer een school nog niet is gefuseerd.  
 
Touchscreen en chromebooks zijn aangeschaft. De taalmethode is niet 
aangeschaft, aangezien uitgevers op dit moment nieuwe 
taalmethodes aan het ontwikkelen zijn.  
 
Voor 2022:  
Alle twee de scholen een digibord. De chromebooks die afgeschreven 



worden, worden vervangen.  
De aanschaf van een rekenmethode.  
In 2023 staat de taalmethode gepland.  
 
Verkeersveiligheidslabel 
De fietsverlichtingsactie op de Quay heeft plaatsgevonden. Op de 
Akkerwinde wordt hij volgende week ingehaald. Het 
dodenhoekproject wordt uitgevoerd in de bovenbouw. Streetwise 
project. Er worden verschillende activiteiten gedaan om de kennis wat 
betreft verkeersveiligheid te optimaliseren.  
 
Vakantierooster 
BOV heeft het rooster voorbereid. Daarmee is dan de vraag of de 
verschillende gemeente hiermee akkoord kunnen gaan. Optimus heeft 
besloten mee te gaan in dit vakantierooster.  
De kinderen gaan 25 uur per week naar school. Wij hebben nog 45 uur 
te besteden aan studiedagen en of extra vrije momenten.  De indeling 
van de studiedagen volgt later. Hier moet de MR mee instemmen. De 
vakanties kunnen al gedeeld worden met ouders.  
 
Activiteitenplan 
Aanpassingen worden gedaan! 
Een aantal zaken uit het activiteitenplan worden nagevraagd bij de 
cursus. Onder andere waar de MR mogen instemmen en het 
zittingstermijn.  
 
Vergaderschema 
Woensdag 26 januari in Vianen 
Maandag 7 maart online 
Dinsdag 17 mei online 
Woensdag 29 juni in Beers 

5 Aktielijst  Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe 
toevoegen. 

 

• Agenda Social Schools actief bijhouden 
 



6 Communicatie In Soso altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een 
agendamelding 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering 

Dit is Harm zijn laatste jaar in de MR. Op de actielijst wordt 
toegevoegd dat we moeten kijken naar een nieuw MR-lid vanuit de 
oudergeleding.  

7 
 
 

rondvraag en sluiting 
 

 Notuleerschema:  
Janneke,Gésanne, Marina, Dailae, Elien, Gerben, Gisele 
 
 
Stijntje vraagt of het goed is om de mailadressen door te sturen naar 
Stromenland. Wij stemmen daar mee in! 
 

 
 

actielijst 
notulen van actie door gedaan 
doorlopend Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools   
doorlopend 
 

Notulen na vaststelling voor op de website mailen naar 
Cora, zij plaatst ze dan op de website  

Janneke terugkerend 

22-11-2021 Terugkoppeling geven MR cursus. Allen   
22-11-2021 Kritisch kijken naar activiteitenplan. Deze volgende 

vergadering agenderen en echt afvinken. 
MR leden Elke 

vergadering 
22-11-2021 Inspiratie avond- Yvonne Dieks Janneke Gedaan 

update jan. 
22-11-2021 Januari: Harm treedt dit schooljaar af. Nieuw MR-oudlid 

werven. Ook even nadenken over nieuwe voorzitter voor 
volgend jaar. 

allen  

 


