
 

Notulen MR-vergadering 02-02-2022 

Aanwezig: Daisy, Marloes, Lars, Linda, Jacqueline, Harrie, Niki 

Afwezig: - 

Notulen: Niki 

Onderwerpen  
1. Opening en vaststellen van agenda  

 

2. Begroting de Bongerd 2022 

De begroting wordt door Optimus nog in behandeling genomen en volgt dus 

later. 
 
3. Formatie n.a.v. teldatum 1 oktober 2021 

Linda praat ons bij over de formatie van volgend schooljaar. 

 
4. Inventarisatie rondvraag 

- Etentje MR 
 

5. Behandeling en vaststellen van de notulen en actielijst MR  

Goedkeuring van de notulen en actielijst van 7 december. 
 

6. Mobiliteitsplan 

Jaarlijks maken we normaliter een plan om vast te stellen wie de Bongerd 
moet verlaten in het geval van krimp / verkleining van formatie. Dit is dit jaar 

niet aan de orde, vanwege het vertrek van Niki en het feit dat Pieter niet vast 
op onze formatie staat. 
Linda stuurt het mobiliteitsplan van vorig jaar naar Lars, ter beeldvorming. 

 
7. RI&E 

Directie praat de MR bij over de actiepunten die dit schooljaar open stonden 
n.a.v. de risico-inventarisatie. Hiervan zijn er inmiddels 5 verholpen. De 
overige 7 punten zijn in behandeling en worden toegelicht in de vergadering.  

 

8. Informatie vanuit  

• De directie 
- Corona wint momenteel flink speelveld op school. De groepsimmuniteit 

wordt opgebouwd, zowel onder leerkrachten als leerlingen. De groepen 
in de school zijn nu ongeveer halfvol; de andere helft zit thuis. 

- Wat betreft de onderzoekswerkplaats zetten we mooie stappen op het 

gebied van metacognitieve vaardigheden. Er zijn lessen ontworpen door 
de betrokken teamleden en stagiaires. In groep 6 worden de lessen al 

gegeven. De LIO-stagiaires zijn in het kader van hun 
afstudeeronderzoek bezig om ook lessen te ontwerpen voor de 



onderbouw. Op de langere termijn zal dit resulteren in een leerlijn 

metacognitieve vaardigheden op de Bongerd.  
- De werkgroep begrijpend lezen is druk bezig om, samen met het team, 

een leerlijn begrijpend lezen en luisteren te maken. Dit vergt een hele 

nieuwe manier van denken over het vak begrijpend lezen (wat eigenlijk 
op zichzelf geen vak is), wat de leerlingen hiervoor moeten kennen en 

kunnen en hoe we ze dit moeten leren. Deze ontwikkeling is gaande in 
heel onderwijsland, wat het soms lastig maakt om de oude werkwijze 
los te laten en zelf vorm te geven aan de nieuwe. Het vergt veel tijd en 

energie en de opbrengsten zijn nog niet direct zichtbaar. 
• Optimus 

• GMR 
 

9. Punten vanuit  
• De ouders 
• Het team 

   
10. Gesprek met J. van de Hoogen GMR 

Lars heeft geprobeerd om het belang van een goede ventilatie op de Bongerd 
op de kaart te zetten bij de GMR, via Jeroen. We weten inmiddels dat het 
verbeteren van de ventilatie bij Optimusscholen op de begroting van 2022-

2023 staat. Er zijn subsidies aangevraagd en hopelijk starten de 
werkzaamheden al komend voorjaar. De gemeente en Optimus delen de 

kosten. Er zijn scholen waar betere ventilatie urgenter is dan bij de Bongerd, 
het is dus nog niet duidelijk wat wij hier wanneer van terugzien.  
Door de GMR wordt bij dit soort onderwerpen met name de procesgang 
besproken, niet de inhoud.  
 
11. Eventuele verkiezingen OMR-lid 

Marloes is binnenkort (mogelijk) aftredend. Om een nieuw lid te werven, zet 

Marloes in februari een klein stukje in de Bongerd Actueel. Hier zullen we later 
dit jaar nog een stukje aan wijden, mocht dit nodig zijn. Goed om te weten: 
het nieuwe OMR-lid dat Marloes vervangt, hoeft niet per se het voorzitterschap 

over te nemen. 
 
10. Binnengekomen stukken  

- Vanuit de OR zijn de notulen binnen gekomen. We bespreken dat de MR in 
het verleden werd bijgepraat over de financiële stand van zaken van de OR en 

dat de MR zicht had op het financiële jaarverslag. Niki vraagt de 
penningmeester van de OR om dit op de vergadering van 31 maart toe te 

lichten. Vanaf komend schooljaar komt het weer vast op de agenda te staan 
van de tweede MR vergadering. 
 

 11. Rondvraag  

- Harrie vraagt of en wanneer er nog animo is voor het etentje. We spreken af 

het eind april/mei nog een keer te proberen. Jacqueline geeft aan dat het voor 
Mien niet meer hoeft. 
 

12. Sluiting  

 

 



 


