
Notulen MR-vergadering 13 oktober 2021

Aanwezig: Jeroen Bolwerk (voorzitter), Paul Schoe, Saskia Houwing, Marianne Koster,
Lies Hoffs, Tina Reitsma (digitaal)

Afwezig: Govert Kruijtzer

Genodigden: geen

Agendapunt
1) Opening en vaststellen agenda 
Govert is in het buitenland en daarom verhinderd. Het maken van de foto wordt daarom
uitgesteld.
→ De komende 2 MR-vergaderingen vinden plaats op maandag en starten om
19.30u!

Jeroen geeft aan dat hij het voorzitterschap van de MR (én de GMR) over wil dragen,
aangezien dit zijn laatste jaar in de MR zal zijn. Indien Govert of Tina dit niet willen
overnemen, wordt er een vacature voor deze functie binnen de MR opgesteld.

2) Vorige actiepunten
a. Actie nav enquête. Gebruik app bespreken team, resultaten delen met ouders, polsen

continurooster andere scholen.
Het gebruik van de schoolapp is nog niet binnen het team besproken. Saskia pakt dit
op met Martijn, de ICT’er en komt hier op terug.
De resultaten van de enquête zijn met ouders verdeeld. Hierop zijn geen verdere
reacties over binnengekomen.
Het continurooster en het eventuele invoeren hiervan moet verder onderzocht
worden door de MR. Saskia heeft al her en der wat info ingewonnen, maar ook moet
er verder onderzocht worden welke ideaalbeeld ouders van een continurooster
hebben (denk aan vormen, hoogte van de bijdrage, draagvlak, e.d.). Jeroen en Tina
nemen dit op zich. Saskia stuurt alle ontvangen info naar hen door.

b. Ideeën om gebruik social media onder de aandacht te brengen?
Lies bezoekt een voorlichtingsavond mbt dit onderwerp binnen het VO en Marianne
zoekt online naar suggesties. We komen hier op 6 december op terug.

3) Ingekomen stukken
Saskia wil graag genotuleerd hebben dat de MR is ingelicht over de inzet van de
NPO-gelden.

4) Notulen 2 september 2021 (ter vaststelling)



Deze zijn goedgekeurd.

5) Verslag GMR vergadering
Het professioneel statuut (waarin beschreven staat wat er binnen ieders takenpakket
hoort) blijkt niet aanwezig binnen de stichting. Er gaat aan gewerkt worden, al zal het
niet op korte termijn zijn.
Pauls pensioen is besproken: Saskia en Paul hadden hiervoor een vorm/manier voor
gevonden, die echter niet heel gebruikelijk is en ook niet past binnen de CAO. De GMR
heeft hier echter geen goedkeuring voor gegeven. Hij hoopt op 14 oktober 2022 met
pensioen te kunnen.
De NPO-gelden zijn besteden: Zowel de GMR én de MR behoren op de hoogte te zijn van
hoe die gelden ingezet gaat worden. Dat blijkt niet op alle scholen het geval te zijn.

6) Update terugkerende agendapunten
NPO-steun: Saskia kan hierover meedelen dat er op dit moment heel veel materiaal
besteld wordt dat momenteel gestaag binnen druppelt. De afgelopen studiedag, met een
invulling die door het team gewenst was, is ook bekostigd vanuit de NPO-gelden. De
kleuter leerkrachten zijn bezig geweest met de neuro-motorische ontwikkeling van het
jonge kind. Een gedeelte hiervan zal meegenomen worden naar de inhoud van de
ouderavond van 8 november.
De midden- en bovenbouw hebben zich gestort op de opbouw en het aanbieden van
spellen en technisch lezen. Deze dag wordt samengevat in de vorm van een aantal
aandachtspunten die we teambreed meenemen als rode draad in de lessen. Het was een
zeer interessante dag voor het gehele team!
Meester Marc en juf Dynette zijn beiden aangenomen als onderwijsassistenten en ook
beiden al begonnen bij ons op school. Ze zijn beiden een zeer prettige aanvulling op het
team van de Engelenberg.
Veiligheid in en rondom school: De gemeente heeft onlangs laten weten dat de
stoep ter hoogte van de parkeerplaats achter de school wordt aangepast.

7) Invulling ouderavond 8 november
28 september heeft Saskia hierover een mail verstuurd. Atke is begonnen met het
maken van een digitale speurtocht binnen de school. De ouders van de leerlingen van
de groepen 4 tot en met 8 starten allemaal in de lokalen, bij de leerkrachten van
kind(eren). Daarna volgt de speurtocht door de school. Ook kunnen ze speeddaten met
de ouders die deelnemen aan de MR en OR. Jeroen oppert dat de kinderen van het
Engelenpanel wellicht een onderdeel kunnen vormen in het filmpje om de MR te
introduceren en uit te leggen wat deze raad doet.
Na de vakantie ontvangen ouders allemaal een uitnodiging hiervoor in de schoolapp,
waarvoor ze zich kunnen aanmelden via Schoolgesprek.nl.
De ouders van kleuters gaan zich buigen over de wijze waarop het onderwijs in de
kleuterklassen. Ze horen aan en ervaren zelf hoe het werkt.
In groep 3 staat de avond heel gericht in het teken van het aanvankelijk lezen en
schrijven.

8) Mededelingen schoolleiding
De inloopochtend wordt dit jaar vervangen worden door thema-avond in februari/maart.
Saskia heeft van Mariska van Woerden (voorzitter van de OR, en lid van de
wijkvereniging Zuid-Bovenbroek) nieuwe info ontvangen over de herinrichting van de
gebied rondom de school. Er is op 2 november een info-avond hierover (locatie:
Myosotis). Eenieder die hier graag bij wil zijn, mag zich melden bij Saskia.



Saskia heeft een tweedaagse gehad met alle directeuren. Het was intensief, maar
ontzettend nuttig. Bovenschools gaat er flink gewerkt worden aan het beleidsplan dat
hieruit voort moet vloeien.

9) Rondvraag
De status en situatie rondom het nieuwe schoolplein is vanaf heden opgenomen in de
terugkerende agendapunten.

Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan 2020-2021 > NPO steun
2) Veiligheid in en rondom school
3) Ouderbetrokkenheid
4)  Statusupdate schoolplein

Jaarplanning Type
woensdag 13 oktober 2021 MR Vergadering
maandag 8 november 2021 Ouderavond 19.30u
maandag 6 december 2021 MR Vergadering 19.30u
dinsdag 1 februari 2022 MR Vergadering
maandag 28 maart 2022 MR Vergadering
maandag 20 juni 2022 MR Vergadering


