
Notulen MR vergadering donderdag 20 januari 2022 (via teams) 
 
Aanwezig: Mira, Leo, Lonneke, Anneke, Ashley, Mariska, Meliha 
 
Lonneke verlaat eerder de vergadering.  
 
Post: 
Er is een zorg van twee ouders binnen gekomen over de zorg die de school verleend met de 
corona achterstand. Dit gaat later in de vergadering besproken worden.  
 
Vraag mbt fte begroting 2022 
Er is geen toename in Fte’s begroot als gevolg van de verwachte lichte toename van het 
aantal leerlingen voor de periode na 1 augustus 2022. Er is vanuit gegaan dat de toename 
van het aantal leerlingen opgevangen wordt binnen het huidige aantal groepen. Er is een 
risico dat er toch extra personeel nodig is om de leerling stijging op te vangen. Dit risico 
speelt met name in de latere jaren van de meerjarenbegroting. 
 
Wervingsprocedure nieuwe directeur 
Volgende week wordt het onderwijsbureau Scolix benaderd om de wervings- en 
selectieprocedure voor een nieuwe directeur voor de Gerth van Wijkschool te begeleiden. 
Daarna zal contact opgenomen worden met de school voor het opstellen van een profiel en 
de samenstelling van de benoemingsadviescommissie. Ook zal dan het tijdpad met ons 
gedeeld worden. Ouders die in de OR zitten kunnen benaderd worden voor de werving.  
 
Corona beleid:  
Er zijn nu vier klassen in quarantaine door 3 positieve besmettingen in de klas.  
Dat zijn twee kleutergroepen, een groep 4 en groep 6/7.  
Er wordt bijgehouden welke kinderen besmet zijn (met toestemming van ouders) en de 
datum.  
Dit geeft een grote druk op de leerkrachten en ook op directie. Er word gehoopt dat bij de 
aankomende persconferentie versoepelingen worden aangekondigd.  
 
Ventilatie: 
Het gebouw is een nieuw gebouw met een binnenklimaat. Er is vorig jaar een meting gedaan 
van een bedrijf ingehuurd door het bestuur en dit bedrijf heeft geconstateerd dat het 
binnenklimaat in orde is. Er staat co2 meters in de klas om te kijken of er een gezond klimaat 
is in de klas. De ramen en deuren blijven open, maar dat heeft invloed op het klimaat in de 
klas.  
 
Schoonmaak:  
Anneke vraagt zich af of er takenkaarten in de klas hangen voor de schoonmaak. De 
leerkrachten hebben ze voor dit jaar niet gezien. Anneke gaat achter de takenkaarten aan 
zodat leerkracht weten wat ze op elke dag moeten doen.  
Volgens de leerkrachten is de schoonmaak binnen de school in orde en letten zij ook nog in 
deze periode op de schoonmaak van deurknoppen en dergelijke.  
 
 



Kwaliteitskaarten: 
Leo wilt in beeld krijgen binnen de school wat onze thuisonderwijs kwaliteit is.  
Anneke heeft op een vorige school een leerlijn gemaakt wat er binnen het onderwijs 
gebeurd in elke klas. Met opbouw in de contact momenten per klas en bouw.  
Leo en Anneke gaan hier een keer samen over in gesprek.  
Binnen de school is er nog geen kwaliteitskaart, maar wel een uitgebreid document met 
afspraken.  
 
Vraag ouder over hulp in de klas:  
Anneke gaat hier een brief over maken naar ouders toe.  
Anneke gaat hier een overzichtelijk document van maken zodat de ouders een beeld hebben 
hoe de NPO gelden binnen de school word ingezet.  
 
Thema avond GMR 
Op 7 maart is een thema avond van de GMR. Het thema van deze avond is het WIJ gevoel 
stimuleren. Ouders en leerkrachten zijn van harte welkom.  
 
Er is een vraag over de notulen van de GMR 
Het gaat over een tekort over de bovenschoolse begroting, wat verder terugkomt dat er wel 
genoeg geld is in verschillende potten. Deze vraag gaat gesteld worden aan Dinemarie door 
Leo.  
 
Inkijk stukken GMR 
Leo wilt graag een besloten teams omgeving maken voor de MR, zodat wij ook in de GMR 
stukken kunnen kijken. Zo hoeven er geen uitgebreide emailadressen gemaakt worden. Ga je 
uit de MR dan kan je automatisch niet meer in de GMR stukken.  
 
Reageren social schools 
Mariska zou terugkoppelen in het MT over wat meer functies in social schools. Zouden 
ouders elkaar onderling kunnen contacten? Vanuit het MT is er besloten om bij socials 
school niet de functie om op onderling elkaar te reageren te openen. Ouders hebben toch 
vaak contact met elkaar in whatsapp groepen. Ouders kunnen ook reageren onderaan op de 
berichten. Op dit moment vind het MT dit niet nodig.  
Leo gaat controleren bij de klassen of ouders kunnen reageren op berichten, er zijn 
berichten vanuit ouders dat dit niet altijd kan.  
 
Er gaat een peiling gehouden worden onder de ouders. Dit kan mee met het aankomende 
social schools bericht vanuit MR. Er kan een poll gemaakt worden in het aankomend bericht.  
Dit gaat ook nog een keer besproken worden in een volgende vergadering.   
 
MR-regelement 
Lonneke heeft het regelementen aangepast. Er kunnen nog punten aangepast worden 
binnen dit document. Wij zijn met te weinig MR leden op dit moment om hierover te 
beslissen. Dit gaat doorgeschoven worden naar een ander moment.  
Leo gaat informatie vragen aan Dinemarie over wie het bevoegd gezag is die over de duur 
gaat hoe lang je in een MR mag plaatsnemen.  
 


