
 

Agenda MR vergadering 

Maandag 31 januari 2022 - 19.30 tot 21.00 uur 

Locatie Hoitsemastraat/online 
Aanwezig; Jeroen, Ruud, Lies, Dorien, Wendy, Amber 

Voorstellen aan Ruud en andersom. Wie is wie.  

1. Opening  : Dorien gedicht “Lente zoet”  

2. Notulist: Nadesh is naar haar opleiding. Wendy neemt haar taak over als notulist.  
    

3. Ingekomen post 

a. Mailtjes van de ouders zijn aan de agenda toegevoegd.  

4. Notulen / afspraken vorige vergadering   Bijlage 

a. Geen op/aanmerkingen.  

5. Onderwerpen vanuit activiteitenplan MR 2021-2022  

a. Begroting (Directie)     Bijlage 

i. De begroting is van de hele VCPO.  

ii. Belang is de besteding aan het lerarentekort.  

iii. Er wordt ook gekeken naar methodes die evt. vervangen moet worden. Ook 
Bijv. ict zaken. Dus niet veel grote investeringen komend jaar.  

iv. Vanuit Gmr kwam nog personeel behoud en helpen steunen andere scholen 
waar personeel te kort is.  

b. Formatie 

i. We mogen starten met 10 groepen daar zit ook een stuk Npo geld in. Er worden 
geen sollicitaties verwacht. De school is te bezetten met het personeel dat er nu 
is. Er zijn momenteel wel onderhandelingen met de zzp’ers dat er nu is.  

ii. Het stukje NPO wordt op de agenda gezet voor aan het eind van het jaar.  

iii. Resultaten voorgang wordt op de Mr agenda van Juni gezet.  

6. Onderwerpen vanuit de Directie    Bijlage 

a. Veel leerkrachten moeten vervangen worden vanwege zwangerschapsverlof, ziekte etc.  

b. Kwaliteitsbeleid. Bestuur wilde kwaliteit in beeld brengen met samenwerking op vcpo 
en prokind. Eerste deel focus op het samenwerken. Tweede deel op de zorg structuur.  
Lies is met de gemeente in gesprek om activiteiten na schooltijd te organiseren. Dit wil 
jij wijk breed gaan doen. I.v.m. corona wordt er nog niet te veel gemengd. Kinderen van 
eigen school doen de activiteiten op eigen.  

c. Lies volgt een cursus voor preventie medewerker. Er wordt geïnventariseerd wat er 
allemaal op school gebeurd.  

d. Wat er komt is een Quik scan. Over gezondheid en welbevinden etc. op de school  

e. Leerlingenraad. Kinderen mochten aangeven wat ze willen en er moet gezocht worden 
naar geld om dit te waarborgen.  

i. De kinderen gaan nadenken over wat haalbaar is.  

7. Onderwerpen vanuit de ouders  

a. Inbreng van ouders komt dit gelijk in de agenda? Maar ons meer kenbaar maken, zodat 
ouders sneller reageren met punten. Kijken wat hoort waar op welke plek.  



b. Traktatiebeleid     Bijlage 

i. De kinderen krijgen iets mee terug wat het is, is de keus aan de 
leerling/leerkracht. Er wordt niets weg gegooid. Er is ruimte om te trakteren er 
mag van gegeten worden en wat niet gegeten gaat mee naar huis.  

c. Inzicht in toetsen     Bijlage 

i. Cito’s scores die uit gedraaid worden. Wordt gedaan bij de rapporten. In het 
team wordt besproken of parnassys wordt geopend om cijfers te bekijken. Om 
te kijken hoe de kinderen scoren. De school wil zo transparant mogelijk zijn.  

d. Meegaan van een leerkracht met de groep,  

i. Dat is lastig om te bepalen. De directie hoort dit aan en kan niet beloven dat dit 
wordt gedaan. Iedereen is verschillend en dat is ook de kracht van de school.  

e. Corona  

i. Hoe gaat het? Hoe staat de school er in de ouders hoe staan zij er in?  

Blij dat het gaat zoals het gaat. Op de school. Fijn hoe er zo snel geschakeld kan 
worden. Communicatie is helder. Hopelijk kan de school weer normaliseren.  

Tijdens de laatste lockdown dat de regels iets strikter was op het Anker dan het 
landelijk comité had (2 ouders werkzaam in risico beroep i.p.v. 1ouder). Dit wat 
een besluit vanuit het bestuur.  

 

8. Onderwerpen vanuit de leerkrachten 

9. Onderwerpen vanuit de GMR  

a. Begroting besproken en aankomende fusie die waarschijnlijk toch doorgang gaat 
vinden. Informeel augustus en formeel december. Er is een stappenplan gemaakt om 
dit te realiseren. Bij beide besturen wel intentie om te fuseren.  

b. Het vakantierooster is goed, maar de studie week is wel te spraken waar naar gekeken 
wordt of ouders/leerkrachten hier tevreden over zijn.  

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting  

a. Volgende vergadering 

-  24 maart donderdag Jeroen opent deze.  

- 9 juni donderdag Amber opent deze.  

 

 

 


