
   
 

   
 

Notulen MR-directieoverleg 

 

Datum Tijd Hoe 

Maandag 29-08-
2022 

16:30 - 17.30 Live 

Maandag 17-10-
2022 

19:00 - 20.00 Online 

Maandag 12-12-
2022 

18:00 - 19.00 Live 

Maandag 30-01-
2023 

19:00 - 20.00 Online 

Maandag 20-03-
2023 

15:30 - 16.30 Live 

Maandag 15-05-
2023 

19:00 - 20.00 Online 

Maandag 19-06-
2023 

15:30 - 16.30 Live 

Aansluitend de MR-nabespreking 

 

Naam Gespreksleider Notulist Aanwezig 

Laura Hagemeijer (LH)  X x 

Bianca Nieuwenhuis (BN)   x 

Chris Brouwer (CB) (voorzitter & GMR) X N.V.T. x 

Jos Verberne (JV) (secretaris)   x 

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

 

Agenda 

Nr. Onderwerp Bijlage 

1 Opening 

Opstartproblemen. Geopend rond 18.45 

 

 

2 Notulen vorig MR-directieoverleg (reeds akkoord) en 
status actiepunten 
31 
48 
52 EK gaat er nog achteraan 
59 Nog niet bekend. 
61 EK laat Angelique de data aanleveren wanneer het schoolbericht 
eruit gaat 
62  
63 Iedereen is aangemeld 
64 EK vindt dit een goed idee. Zij sluit de komende vergaderingen 
het eerste uur aan i.p.v. het tweede uur. 

Bijlage 1 
Bijlage 2 

3 Ingekomen stukken (indien van toepassing)  

 

 ... 

 
 
 

https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/2022-08-29%20Notulen%20MR-directie%20overleg.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/EfbkxTYBrs9HsKupKDhPfo4BbMw9i8e0TarNpW2vhH9aXw?e=106NKl


   
 

   
 

4 Mededelingen 
Directie 

 Reilen en zeilen binnen de school 
We zijn goed begonnen dit jaar. Het ziektevervang gaat tot 
nu toe goed. Annemieke en Marleen kunnen vaak ingezet 
worden.  

 Focuspunten 2022: 
o Corona 

Onderstaande situaties kwamen bij ons nog naar 
boven bij scenario 3/4. EK voegt dit nog toe aan het 
draaiboek. 
- Leerkracht heeft corona (en er is geen vervanging) 
maar kan wel werken vanuit thuis 
- Leerkracht heeft corona (en er is geen vervanging) 
maar kan niet werken 
- Wat als de halve klas ziek is? 
- Hoe worden zwakke kinderen (die thuis moeten 
blijven) gemonitord? 

o Financiën: 
 Prognose komende jaren 
 Subsidie(s) 

 Directeurenoverleg 
Er zijn werkgroepen opgericht om functioneringsgesprekken 
te voeren. Diversiteit is een belangrijk thema op de scholen. 
De jaarplannen en strategisch beleidsplannen zijn 
besproken. De armoede in de scholen is besproken. Dat 
laatste is ook met de klassenouders en de leerlingenraad 
besproken. Burgerschap, corona draaiboek.  

 Planning Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vanuit 
Athena 
Bespreken in GMR door CB 

 
GMR 

 Samenvatting GMR overleg 21 september 
Geen bijzonderheden.  

 
MR 

 Focuspunten 2022: 
o Evaluatie / monitoring besteding NPO gelden 

Ziet er goed uit. De leerlingresultaten laten mooie 
groei zien. Er gaat nu wel minder geld naar het 
schoolplein door een misverstand. Het is voor de 
lezer wel prettig als klassen eenduidig worden 
aangegeven bij bijv. “klas 3 (vorig jaar klas 2)”.  

o OMR: Vrijwillige ouderbijdrage 
Vorig jaar hebben we €35.000 binnengehaald. Het 
wordt in een kalenderjaar gezet, terwijl we het in een 
schooljaar binnenhalen, dus dat geeft wel een 
vertekenend beeld. 
Er hebben nu maar 77 van de 197 mensen 
gereageerd. Dat is weinig. Er is iets misgegaan in de 
mail. De link deed het de eerste dagen niet. Er moet 
een nieuwe mail komen vanuit Athena met excuses 
voor de niet werkende link.  EK gaat hier nog 

 
 
 
 

Bijlage 3 
Bijlage 4 

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 
 
 
 

Bijlage 6 
Bijlage 7 

https://vsathena-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/ERFMh3eNtWdNr0oil9Y2WFIBSRk8MshKbWrVp0SA2JgBow?e=iv6oDe
https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Draaiboek%20COVID19%20Vrijeschool%20de%20Vijfster%20september%202022.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Notitie%20MR%20Draaiboek%20COVID-19.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/EaIzgzKWu1tGkUmIbc6DORoBuOcQ3buUunKACJhTsDsLZA?e=LFkr0y
https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Nationaal%20Plan%20Onderwijs%20evaluatie%20deel%201%20De%20Vijfster%20versie%20MR.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Nationaal%20Plan%20Onderwijs%20deel%202%20De%20Vijfster%202022-2023%20versie%20MR.docx


   
 

   
 

achteraan. De herinnering komt in december. 
o PMR: Communicatie met achterban  

 

5 Activiteiten, punten en documenten ter bespreking 
 
De Vijfster 
 

Prognose leerlingenaantallen  de Vijfster Informatie 

Scholing MR-leden MR n.v.t 

Begroting de Vijfster de Vijfster Advisering 

Begroting ouderbijdrage MR Instemming ouders 

 
o Prognose leerlingenaantallen 

 
 

o Begroting 
Vorig jaar zijn er best wat kinderen uitgestroomd naar het regulier onderwijs. 
Ook zijn 5 gezinnen verhuisd. We worden hetzelfde bekostigd als vorig jaar, 
terwijl we groeien. Begrotingsjaar 2023 is het nog even doorbijten, maar door 
de groei zal het beter worden. De conceptbegroting is eind november klaar. 
We hebben hier voor de volgende vergadering van 12-12 nog even contact 
over. 
 

o Begroting ouderbijdrage 
Schuiven we door naar de volgende vergadering.  

 
MR 

Jaarplanner MR Evaluatie Jaarplanner MR.xlsx 

 
Let op: behandelingsjaar actualiseren in jaarplanner 

6 Rondvraag en mededelingen 
JV: Sommige ouders valt op dat de kinderen hun eten niet op krijgen in de daarvoor 
bestemde tijd. EK vraagt zich af of er op de korte dagen misschien niet ook teveel 
wordt meegegeven. Daarnaast is het ook een kwestie van lestijd. EK checkt ook 
even of het duidelijk in het schoolboekje staat. 
 
Laten we de online vergaderingen een halfuur verlaten. Iedereen stemt hiermee in. 
30-1-2023 en 15-5-2023 dus om 19.00. 

https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Voorbereiding%20begrotingsgesprek%20Athena.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/Documents/MR%20Bijeenkomsten/2022/Bijlagen/Bijlagen%2017-10-2022/Voorbereiding%20begrotingsgesprek%20Athena.docx
https://vsathena-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mr_vrijeschoolapeldoorn_nl/ERGPRoMCG8ZGn9yxodDaVSEB3SB4RFi4viMD7q93s-ckgQ?e=KMOQ7q


   
 

   
 

 
12-12-2022 is in de avond op school en wordt 18.00 ipv 18.30  
 
EK stelt voor om eind van het schooljaar of kalenderjaar samen te evalueren. 
 
 

7 Afsluiting 
Afgesloten om 21.02 

 

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.  

Blijft doorlopend onder de 
aandacht 

GMR / 
CB 

Nee 

48 2022-01-
24 

Rolverdeling voorzitter en secretaris 
evalueren in laatste vergadering 
vóór einde 2022 (agenda item) 

 JV Nee 

52 2022-01-
24 

Concept opzetten proces en 
communicatiestructuur met 
Christoforus kinderopvang (uit 
thema evaluatie BSO en 
ouderparticipatie) 

Opvolging in december EK  Nee 

59 2022-03-
28 

Aangeven bij Athena dat er behoefte 
is om de RI&E enquete af te nemen 
en vragen naar een datum 

17/10: Nog niet bekend, 
aandacht vragen via GMR 

EK & CB Nee 

61 2022-08-
29 

Agenda en locatie MR-
Directieoverleg vooraf delen met 
ouders? 

EK laat Angelique de data 
aanleveren wanneer het 
schoolbericht eruit gaat 

LH Nee 

62 2022-08-
29 

Opnemen regels mbt notulen en 
voorbereiding – in de agenda 

 JV Nee 

63 2022-08-
29 

Mogelijke MR trainingen opzoeken 
Iedereen is aangemeld 

JV Ja 

64 2022-08-
29 

Voorbespreking MR / 
Directieoverleg (gedeeltelijk) 
omwisselen? Nu gebruikelijk binnen 
GMR. 

Esther vindt dit een goed 
idee. Esther sluit de 
komende vergaderingen het 
eerste uur aan i.p.v. het 
tweede uur. 

CB Ja 

65 2022-10-
17 

RI&E: Bespreken in GMR door CB  CB Nee 

66 2022-10-
17 

Er moet een nieuwe mail komen 
vanuit Athena met excuses voor de 
niet werkende link.  EK gaat hier 
nog achteraan. 

 EK Nee 

 


