
 
 

 

Notulen MR-vergadering woensdag maandag 8 december 

 

1. Opening 

Marja opent de vergadering 

 

2. Vaststellen agenda 

De verkeersveiligheid nu met de coronamaatregelen wordt als onprettig ervaren. We zijn van 

mening dat ouders hier zelf een belangrijke rol in vervullen. Om hier extra aandacht voor te 

vragen, schrijft de oudergeleding een stukje voor Het Schakeltje.  

 

3. Notulen 

Deze worden door genomen en goedgekeurd. 

 

4. Algemene agendapunten 

• Aanmelden cursus mr. Kunnen leerkrachten zich ook melden bij de MR is de vraag? Ja 

dat kan. In totaal worden er vanuit De Schakel vier personen aangemeld.  

 

5. Inbreng Frank 

• Continurooster 

Er zijn binnen De Schakel veel vergaderingen geweest rondom het onderwerp 

continurooster. Frank licht de geschiedenis van het continurooster toe en vertelt welk 

‘Schakel-rooster’ er is bepaald. Het belang van het opnieuw voorleggen van het 

continurooster aan ouders wordt gezien. Enerzijds omdat eerder bij het niet doorvoeren 

van het rooster hiervoor als reden werd gegeven dat hier geen draagvlak voor was bij de 

leerkrachten. Nu staan niet alle leerkrachten meer negatief tegenover het rooster, dus dit 

argument is niet meer van kracht. Daar komt nog bij dat op dit moment de TSO niet 

prettig verloopt. Ondanks dat de leerkrachten niet onverdeeld positief zijn en met name 

zich zorgen maken over het niet hebben van een pauze, wordt besloten het Schakel-model 

voor te leggen aan ouders via een enquete. De vertrekpunten om het continurooster door te 

voeren zijn: minimaal een respons van 50% op de enqoute, van totaal aan respons moet 

minimaal 70% positief zijn over de doorvoering van dit continurooster. Dit laatste 

percentrage is gelijk aan het percentage wat een aantal jaar geleden is bepaald.   

De oudergeleding maakt een stukje voor Het Schakeltje dat er een peiling aan komt begin 

2021.  

In de volgende mr-vergadering bespreken we het resultaat van de enquete.  

• Vakantierooster 2021-2022. Deze wordt besproken en akkoord gegeven.  

• Krant Bommelerwijs. In plaats van een open dag verschijnt er dit jaar een krant die huis-

aan-huis wordt verspreid. De oudergeleding wordt gevraagd hier een stukje voor te 

schrijven.  

 

6. OPR 

Wat is besproken in de online vergadering.  

• De 25 verbeterpunten van het passend onderwijs zijn door de overheid gedeeld. Hier heeft 

Bas er een aantal uitgehaald. De meest opvallende: 

o Het inclusie-onderwijs, daarin lopen het samenwerkingsverband voorop, vinden ze 

zelf. Er worden wel verschillen in noord, midden en zuid geconstateerd.  



 
 

 

o Als onderwijs heb je duidelijk een zorgplicht. Eigenlijk mag je geen kinderen 

weigeren.  

o De inspectie gaat een actievere rol krijgen 

o Leerkrachten krijgen meer invloed op de gelden en middelen die binnenkomen.  

o De PABO-opleidingen richten zich nog te weinig op afwijkingen binnen groepen, 

kinderen individueel. 

o Kinderen uit cluster 4, krijgen nog steeds tijdelijk een toezegging. Dit brengt veel 

administratief werk met zich mee.  

o Samenwerkingsverband meer de dialoog aangaan met schoolbesturen.  

o Het schoolontwikkelplan. Dit moet het school ieder jaar opstellen en bijstellen. 

Daar moet meer tijd en ruimte voor zijn. De MR heeft hier ook rol in.  

• Rob Blatter gaat iemand aannemen om te inventariseren wat er beschikbaar is aan 

begeleiding en mogelijkheden ter ondersteuning van scholen/leerkrachten. Hier wordt een 

soort van routekaart voor ontwikkeld.  

• Binnen de OPR is de wens uitgesproken om de OPR op te delen in Noord, Midden en 

Zuid zodat je gerichter kunt acteren en vergaderen.  

 

7. GMR 

• De ervaringen rondom de coronamaatregelen zijn besproken. Ze waren positiever over het 

uitvoerend bestuur. Knelpunt blijft het vinden van juiste vervanging voor leerkrachten.  

• Bestuursformatieplan is uitvoerig besproken. Belangrijkste opmerking dat het niet echt 

een plan is, veel cijfers en informatie, maar weinig richting en keuzes.  

• Ook de begroting is besproken. Verzoek was deze naar voren te halen in tijdslijnen, maar 

dat lijkt lastig te realiseren.  

• Document over Werving & Selectie. Je moet minimaal een half jaar in dienst zijn om een 

periodiek te krijgen.  

• Behoefte inventarisatie van scholing is besproken.  

 

8. Inspiratie en binnengekomen post 

De documentaire In Europa, Je Geld of je Leven van Geert Mak over het onderwijs wordt 

aangeraden om te bekijken.  

Ook het boek Fantoomgroei is een aanrader om te lezen.  

Klassen op NPO1 is de moeite waard om te bekijken.  

 

9. Rondvraag 

Er worden geen vragen of opmerkingen geplaatst bij de rondvraag.  

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

• 1 februari 

• 31 maart 

• 3 juni 

• 7 juli 

 


