
   
 

   
 

Notulen MR-directie overleg 

 

Datum Tijd Hoe 

Maandag 06-09-2021 16:30 - 17.30 Live 

Maandag 25-10-2021 19:15 - 20.30 Online 

Maandag 29-11-2021 19:15 - 20.30 Live 

Maandag 24-01-2022 19:15 - 20.30 Online 

Maandag 14-03-2022 16:15 - 17.30 Live 

Maandag 11-04-2022 19:15 - 20.30 Online 

Maandag 20-06-2022 16:15 - 17.30 Live 
 

Naam Gespreksleider Notulist Aanwezig 

Merel Zanen (MZ)  X X 

Bianca Nieuwenhuis (BN)   X 

Chris Brouwer (CB) (secretaris/GMR)   X 

Esther Bosmans (EB) (voorzitter) X  X 

Esther Kasbergen (EK) n.v.t. X 

 

Nr. Onderwerp 

1 Opening 

2 Notulen vorig MR-directieoverleg en status actiepunten (zie onderaan notulen) 

• Notulen akkoord en actiepunten doorgenomen 
3 Ingekomen stukken (indien van toepassing) 

• Een ouder gemaild over het ventilatiesysteem – opgepakt door EK 

4 Mededelingen 
Directie:  

• Reilen en zeilen binnen de school tijdens en na de zomervakantie 
o Loopt gewoon, goed gestart, jaaropening voor alle klassen in de 

grote zaal fijn, opening klas 1 buiten met ouders ook fijn 

• Focuspunten 2021: 
o Veilig en kwalitatief goed door Coronaperiode heen 

▪ Corona zal vast niet klaar zijn, de wens is meer dat we 
normaal met Corona leren leven en niet wederom in lock-
down komen 

▪ Nieuwe gewoontes ontstaan door Corona. EK licht toe dat 
als de protocollen versoepelen hier in het schoolbericht nog 
eens aandacht aan geschonken zal worden. 

o Financiën:  
▪ Te verwachten leerlingenaantal op peildatum 1-10 en 

prognose komende jaren:  
• EK ligt het document toe, waarbij de cijfers van de 

kleuters als groep 1 en 2 gegevens dus nog geen 4-
jarigen van groep 0 instroom zijn. Deze kinderen 
doen dus ook nooit mee met de 1 oktober telling 

▪ Subsidie(s)? 

• NPO gelden 

• Schoolplein aanvraag 

• Ondersteuning Corona achterstanden – overzicht per 
klas waar de achterstanden liggen 

• Hoogbegaafdheidsonderwijs subsidie laatste jaar  

• Directeurenoverleg 
o Nog niet gehad 

 
GMR: huidige stand van zaken 



   
 

   
 

• Nog geen vergadering gehad 
MR: 

• Welkom Bianca 

• Verkiezingen oudergeleding:  
o Voor herfstvakantie oproep ouders – wie wil? 
o EB en CB bezoeken ouderavonden kleuters en klas 1 om zichzelf 

voor te stellen en te promoten dat er een plek vrij komt 
o 25-10 bespreken verkiezingsprocedure vervolg 

▪ Oa stembiljetten, verspreiding propaganda kandidaten 

• Medezeggenschapsreglement/-statuut 
o MR statuut, MR regelement en huishoudelijk regelement – deze 3 

documenten zouden ergens moeten zijn. Bij ons zijn er echter maar 
2 bekend. We spreken deze door, volgende vergadering nogmaals 
inbrengen voor instemming. CB checkt binnen GMR status van MR 
statuut. 

• Huishoudelijk Reglement MR: wordt aangepast en komt 25-10 ter 
instemming op de agenda 

o Begroting MR opzet 25-10 bespreken, zodat EK het mee kan nemen 
in begrotingsgesprek 2022 

 

5 Activiteiten en documenten ter bespreking: 
• NPO-gelden 

o EK licht toe hoe het onderzoeksproces is verlopen via bron 
onderzoek uit Parnasys, input team, analyses IB en input ouders 

o EK geeft aan dat de gelden ook besteedt mogen worden aan zaken 
die niet direct gerelateerd worden aan de coronatijd zaken, maar dat 
het ook ‘gewoon’ kan bijdrage aan de ontwikkeling van de school (oa 
schoolplein) 

o EK en EB maken een afspraak om dit document in schrijfstijl aan te 
passen. MZ checkt vervolgens op details 

• Schoonmaak  
o EK gaat overzicht van schoonmaak communiceren met ouders en 

leerkrachten 

6 Rondvraag en mededelingen 

• Signalen van 1e klasouders over de nieuwe vorm van getuigschriften  
o Evaluatie van deze nieuwe vorm aan ouders terugvragen via digitale 

ouderenquete? 
o EK voegt toe dat het misschien handiger is om klas 1 ouders de 

CITO uitdraai pas te geven in eerste oudergesprek klas 2 

• Wie zoude de ouders op school willen hebben voor de algemene 
ouderavond? Waar is behoefte aan? Nu nog op tijd om iemand te regelen. 

7 Afsluiting 

 

Volgende vergadering: maandag 25 oktober, 19.15 uur, online via Teams. 



 

 

Actiepunten MR-Directie overleg Chris Brouwer (CB)  

 
Merel Zanen (MZ)  

Bianca Nieuwenhuizen (BN)  

Indien gereed de status wijzigen en niet de regel verwijderen Esther Bosmans (EB)  

Nr    Datum    Actie     Resultaat Eigenaar   Gereed 

3 2020-07-06 
In GMR verkennen hoe op andere scholen schoonmaak is 
geregeld   

 GMR  Nee 

16 2020-09-28 Bestuursverslag GMR bespreken    SO/RK à MR   Nee 

17 2020-09-28 
Veranderingen functiehuis Athena inbrengen (advies 
MR) ter inzage volgende keer.  

 EK à MR   Nee 

23 2020-11-02 
Regenboogtraining (beleid korte én lange termijn) 
bespreken met Regenboogcoördinator Michaela   

 EK à MiWe   Nee 

25 2020-12-14 
Hoe vaak per jaar gaat het A3 jaarplan op andere scholen 
langs te MR?   

 GMR   Nee 

29 2020-12-14 
Voor zomer: schoonmaak klassen hoe? 
Vanwege bezuinigen   

 EB/CB à EK   Nee 

31 2021-02-01 
Wens: beslissingen vanuit Athena met grote financiële 
consequenties voor de begroting van De Vijfster: samen 
met directie/MR nemen. In GMR inbrengen.  

 GMR  Nee 

32 2021-02-01 
Navragen bij Karen Leurink wat de plannen zijn 
om bovenschools het belang van de vrijwillige ouderbijdrage 
onder de aandacht te brengen.   

 EK  Nee 

33 2021-02-01 
Navragen wat er inmiddels aan vrijwillige ouderbijdrage is 
binnengekomen (sommige ouders betalen in termijnen; de 
rest van het schooljaar komt er dus nog geld binnen).   

 EK  Nee 

35  

In Athena-directeurenoverleg en regionaal acholenoverleg 
streven naar gezamenlijk beleid bij overmachtssituaties 
(Code Rood) 

 EK Nee 

36 2021-05-17 
Vervolgafspraak rondom jaarplanning en terugkerende 
documenten 

 EK, EB, CB Nee 



 

 

37 2021-05-17 
Ideeën ouderbehoeften ten aanzien van NPO-gelden in 
kaart brengen 

 EB, CB Nee 

38 2021-06-21 

Afspraak maken met IT Athena en CB voor technische 
oplossing: Knop op site De Vijfster laten maken voor 
ouders, voor oa notulen MR, schoolberichten )Alles bij 
elkaar) 

 EK Nee 

 


