
 
 

 

Notulen MR-vergadering woensdag 26 januari 2022 
 
Aanwezig: Frenny, Marja, Frank, Ad, Judith, Patricia, Rosanne, Sjoerd en Merit 

1. Vaststellen agenda.  
2. Notulen 
3. Algemene agendapunten 

a. Corona update. We hebben weer verschillende fases gehad die 
allerlei werkzaamheden met zich meebrachten. Met de nieuwe 
maatregelen zullen we meer besmettingen creeren is de verwachting. 
Mogelijk dat dit tot uitval leidt bij de leerkrachten ook. De afgelopen 
maanden is er, met name in de kleutergroep, ontzettend veel extra 
gewerkt door leerkrachten. Ouders realiseren niet altijd hoeveel extra 
de leerkrachten invallen, simpelweg omdat de invalpool leeg is. Iets 
wat wel door de oudergeleding wordt gezien en gewaardeerd.  

b. Tussenevaluatie NPO gelden. De kleuters hebben ook npo gelden 
gekregen. Waar nu onverwacht toch meer kinderen instromen, is er 
extra ondersteuning vanuit de npo gelden. De gym- en muziekdocent 
zijn hele goede keuzes geweest, net als de ondersteuning in de onder- 
en bovenbouw.  

c. MR oudergeleding, reacties en vervolg. We hebben twee reacties 
ontvangen van ouders. Aangezien we twee kandidaten zoeken, 
hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden. De secretaris 
neemt contact op met de twee ouders zodat zij zich voor kunnen 
stellen in het Schakeltje. 

d. Inclusief onderwijs. Rob licht toe dat er hiervoor een model wordt 
uitgewerkt voor de regio Noord. Dit plan zou voor 1 mei gereed 
moeten zijn. De mate van ondersteuning wordt bepaald door de 
behoefte van de scholen. Binnen scholen moet er inclusiever gewerkt 
gaan worden. Daar gaat het nieuwe model bij helpen. Mogelijk dat de 
Toermalijn (onder een andere naam) een functie in de regio Noord 
kan krijgen voor kinderen die tijdelijk of langer extra ondersteuning 
nodig hebben. 
De Schakel heeft veel expertise in huis. De vraag is wel hoe deze nog 
beter ingezet kan worden. Zij staan nu namelijk alle dagen dat ze 
werken voor de klas. Hierin kan de school nog stappen maken.  
Wat op dit moment aandacht vraagt is een extra taalklas voor 
kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en dus geen 



 
 

 

onderwijs kunnen genieten. Rob geeft aan dat er mogelijk met 
Zaltbommel en Maasdriel nog een nieuwe taalklas wordt ontwikkeld.  

4. Aanvullende inbreng Frank 
a. Vakantieplanning. De Schakel heeft het uitgangspunt dat zij haar 

vakantierooster aan laat sluiten bij Noord-Brabant. Voorstel is dat de 
meivakantie start vanaf de week van Koningsdag. De MR kan zich 
vinden in de vakantieplanning. 

5. OPR. De rol van de OPR wordt besproken. Er blijkt een wisselend beeld te 
zijn onderling.  

6. GMR. De vorige vergadering bestond uit twee delen. 1e deel sloot 
toezichthoudend bestuur aan. Corona is besproken, zij-instroom en 
aannamebeleid. De druk op de teams is hoog, dus het oppakken van 
nieuwe visionaire plannen is daardoor wat achter gebleven. Tijdens het 
2e deel is strategisch beleidskader besproken en hier een prioritering aan 
gegeven: stimulerend personeelsbeleid en passend en inclusief 
onderwijs. Ook is er een introductietraject opgesteld voor alle (G)MR 
leden zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht en waarop zij 
instemmings- en adviesrecht hebben.  

7. Inspiratie. Als tip wordt gegeven de Duolingo app om makkelijk talen te 
leren.  

8. Rondvraag. Hoe gaat het met de leerachterstanden sinds de laatste 
lockdown? Achterstanden worden niet direct ervaren, wel wordt er veel 
gemist. Het trekt wel een wissel op de leerlingen, (sociaal)emotioneel. 

 

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

• Dinsdag 22 maart. Begroting  

• Maandag 13 juni 

• Maandag 18 juli 
 

 

 


