
 

Datum: Dinsdag 21 september 2021 

Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: Aula school 

Volgende vergadering: 09-11-2021 

Vereist:  

 

 

Uitgenodigd:                      

Ruud Roumen (RR), Lia Stassen (LS), Lars Hanssen (LH), Miranda Tillie (MT), 

Suzanne Scheres (SS) Neill Claessen (NC) 

 

Maarten Lemmens (ML)  

  

 

 

1. Opening door de voorzitter / voorstelrondje i.v.m. nieuw directielid 
- ML/LH/SS/NC stellen zichzelf voor ten opzichte van elkaar. Leerkrachten en ML hebben zich al aan 
elkaar voorgesteld. 
ML geeft aan veel zin te hebben in samenwerking met de MR 
 

 
2. Eventuele aanvulling van de agenda.  

- Roulatiesysteem MR leden 
RR is door de leerkrachten herkozen tot MR lid voor de komende periode 
Nieuwe schema, v.v. vervaldata: 
RR  8 – 2024 
LH  8 – 2024 
SS   8 – 2023 
MT  8 – 2.22 
LS  8 – 2023 
NC  8 – 2022 

- Infoavond ouders en voorstellen MR 
De infoavond (28-9-2021) zal niet plenair in de aula worden gehouden. Per groep worden de    
ouders o.b.v. een tijdslot uitgenodigd. De leerlingen krijgen hierover een briefje mee naar huis. 
De leden van de MR zullen zich via Isy o.i.d. moeten voorstellen 

 - Website 
  Naam directie is nog niet gewijzigd  
  Namen MR leden bijwerken 

 
3. Notulen MR – vergadering 06-07-2021 / publicatie notulen op website 

Er zijn geen opmerkingen / aanvullingen op de notulen van de vorige vergadering (06-07-2021). De 
notulen worden vastgesteld. 
Er wordt afgesproken dat de notulen weer op de website worden geplaatst. Schooljaar 20/21 en 
schooljaar 20/22. Bij aanvang schooljaar 22/23 worden de notulen van 20/21 verwijderd. 
 

4. Mededelingen 
ML geeft aan momenteel kennis te maken met de school / leerkrachten / leerlingen enz. 
 

5. Acties / openstaande acties vorige vergaderingen 
Geen 
 

6. Ingekomen stukken / mailbox MR 
NC licht voor ML kort toe wat dit punt inhoud. Er zijn geen stukken / inkomende mail voor de MR 

 
7. Inventarisatie contactgegevens t,b,v, GMR (voor 1-10-2021) 

Leden MR hebben geen bezwaar tegen het aanleveren van de gegevens t.b.v. de GMR 
 

Notulen MR 
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8. Brief naar GMR vervolg …uitnodiging GMR voor volgende vergadering 

Korte toelichting door MR leden aan ML inzake de geschiedenis van dit punt op de agenda. 
A: Geen vervanging 
Participatiefonds. ML geeft toelichting vanuit zijn optiek. Participatiefonds staat los van vervangers. Het 
gerucht dat Innovo geen vervangers aanneemt is bij ML niet bekend. Vervanging blijft uitdaging 
vanwege te kort aan leerkrachten. 
B: Hygiëne / Covid-19 
Meer inzet gevraagd, c.q. geld vrijgemaakt voor schoonmaak en de medewerker van Balanz krijgt juist 
minder uren?? ML vraagt of er ook rechtstreeks contact is geweest met Balanz -> nee 
C: Ervaringe delen (niet meer relevant). Er komt een ‘tegel’ op het platform van Innovo. Deze moet 
bijdragen aan een directere communicatie naar en van GMR 
 
GMR leden uitnodigen parkeren tot volgende fysieke vergadering. ML eerst de gelegenheid geven en de 
werking van de ‘tegel’ afwachten. 
 
LS vraagt of er uitbating is voor de extra uren die leerkrachten komen werken om zieke leerkrachten te 
vervangen. Opnemen van dagen hiervoor zou het ene gat met het andere gat dichten zijn? ML 
spelregels zullen juist moeten worden toegepast. 

 
9. Agendapunten (vast) voor nieuwe schooljaar  

Geen 
 

10. Vergaderschema, nieuwe schooljaar 
Eerste 3 vergadering vastgesteld. Tijdens laatse van deze vergaderingen het schema compleet maken 
voor schooljaar 21-22 
Gezamenlijk, op aangeven van MT besloten dat we om en om online / fysiek vergaderen. Vanwege 
beschikbaarheid is verder besloten om en om de maandag / dinsdag te vergaderen. ML wordt voor elke 
vergadering uitgenodigd. 
 
Dinsdag  09-11-2021  online overleg 
Maandag 17-01-2022  aula school 
Dinsdag  08-03-2021  online overleg 
 
De vergaderingen in de aula kunne  tevens worden gebruikt om de documenten te accorderen.  

 
11. Vinger aan de pols: 

- Aangescherpte AVG maatregelen onderwijs 
Foto albums op Isy worden verwijderd. Foto’s met kinderen moeten worden aangepast zodat er geen 
gezichten zichtbaar zijn. Alternatief zou zijn om voor iedere foto apart toestemming voor publicatie te 
vragen. Dat is een onhaalbare situatie. 
- Leefstijl -> bericht op Isy / Gouden weken 
- LS: Profileren van de school binnen en buiten Ulestraten. Veel potentieel buiten Ulestraten, waar er 
geen school (meer) is. 
 

12.  Rondvraag 
- RR: geeft aan opnieuw als MR te zijn gekozen voor vertegenwoordiging leerkrachten 
- LH: jaarplan / schoolplan op website 
- LH: Cito toetsen vervallen (leerling volgsysteem). Voor groep 1-2 is er geen cito. De overige groepen 
wel. 
- LH: afsluiting online lesomgeving (bv Basispoort) in vakantie. Iedere zomervakantie worden de online 
omgevingen gewijzigd omdat de leerlingen overgaan naar een volgende groep. Hierdoor wijzigen zaken 
en zullen de nieuwe leerlingen van de betreffende groep een inlog moeten krijgen. 

 
NASCHRIFT VAN ML:  
ML heeft een en ander nagevraagd. In een mail aan de MR leden meld hij onderstaande: 

 Het Balans-verhaal (poetsen) moet ik nog oppakken, dat wordt vervolgd. 

 Inzake het stuk rondom vervanging, heb ik alvast het een en ander nagevraagd: 
o Voor zwangerschapsverlof wordt het ooievaarsnest binnen INNOVO gebruikt; zoals Lia al 

benoemde zijn dit de geoormerkte gelden 
o Wat betreft losse vervangingen inzake verzuim, klopt het dat dit enkel mogelijk is om bv. 

werkdagen te ruilen (vb. van Miranda) of een groep te verdelen. Hier zijn geen extra gelden 
voor beschikbaar. 
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In het formatieplan moet rekening worden gehouden met een evt. flexibele schil. Vorig 
schooljaar is ervoor gekozen om de flexibele schil, naast de gelden van NPO, in te zetten in het 
behoud van de kleine groepen. 

 In het verlengde hiervan is keuze van INNOVO destijds een handige keuze geweest omdat er geen 
kosten worden afgedragen voor vervangers die er niet zijn. 

 

 
 
 


