
MR vergadering 

Notulen vergadering medezeggenschapsraad 

d.d. 09-11-2021 

Locatie: Meester S. Wijbrandischool 

Annet is afwezig vanwege de oudergesprekken 

 

1. Opening door Francisca 

Francisca leest een kort verhaal voor over de cirkel van vreugde. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen in de agenda.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Er is een speciaal email adres voor de OC en MR aangemaakt. Dit maakt de     

drempel voor ouders wellicht lager om contact te zoeken. De mailbox is inmiddels 

geactiveerd en de inloggegevens worden doorgegeven, zodat iedereen er in kan. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

 Geen op of aanmerkingen en dus goedgekeurd. Wordt gemaild naar Lucie. 

 

5. Actielijst 

Mr magazine doorgeven. 

Notulen naar lucie mailen. 

Vergaderrooster is goedgekeurd. 

 

6. Nieuws vanuit de GMR 

Onderwijsbureau Meppel had een training in oktober. Die is ons ontgaan. Hennie is 

de afgelopen vergadering niet aanwezig geweest, via haar is er geen nieuws door 

gestuurd. Sebastiaan zal Hennie nog vragen of die training volgend jaar weer gegeven 

gaat worden. 

 

7. Concept Jaarplan MR 

 Is door iedereen bekeken en goedgekeurd. 

 

8. Begrotingsproces richting 2022 

Ingebracht door Jan Hendrik. 

‘Begroting advies’ staat op de planning voor januari, graag nu in november.  

Dit jaar werkt de school met 6 groepen. Om gelijke aantallen aan leerlingen in de klas 



te hebben en de werkdruk te verdelen voor de leerkrachten. Dit kan omdat Tom een 

zij instromer is. Zijn opleiding duurt 2 jaar en zijn loon wordt betaald uit een subsidie. 

Dit is zijn laatste jaar, dus volgend schooljaar stopt de subsidie.  

De overheid bepaald hoeveel groepen je kunt hebben, op het aantal leerlingen delen 

door de klassen. Maar omdat wij afgelopen jaar veel nieuwe kinderen (JB Kanschool, 

verhuizingen) hebben gekregen, zijn de klassenaantallen erg verschillend.  

Volgens het leerlingen aantal kunnen er volgend jaar 5 groepen draaien. Maar dan 

zijn er erg verschillende klassengroottes. Om de aantallen gelijkwaardig te maken, 

moet je veel klassen spitsen en hebben de leerkrachten volle klassen.  

 

De voorkeur gaat uit naar 6 groepen. Omdat er geld over blijft uit het NPO plan, kan 

daar een extra leerkracht uit betaald worden.  

Zo kunnen er kleinere klassen gerealiseerd worden, is de werkdruk voor de 

leerkrachten minder hoog, betere personeelsbezetting en kunnen de kinderen 

individueel meer aandacht krijgen dan met 5 groepen.   

 

Samen met een toelichting van de financiële begroting heeft de MR het advies 

gegeven om volgend jaar met 6 groepen door te gaan. 

 

9. Vervangersproblematiek 

Ingebracht door Jan Hendrik 

Geartsje werkt sinds thuisonderwijs niet meer voor de klas.  

Sinds maart vervangt Hinke haar. 

 

Sinds april werkt Aukje halve dagen, ze houdt het vanwege een nasleep van corona 

qua energie nog niet vol. 

 

Tom is opnieuw vader geworden en heeft verlof, hij wordt vervangen door Wietske.  

 

Extra personeel is praktisch niet aanwezig.  

 

Per volgende week (15-11) komt Sjoukje. Die op maandag, dinsdag en woensdag 

aanwezig is om de werkdruk te verlichten. Op donderdag en vrijdag is Chantal er.  

 

10. Ontwikkelactiviteiten schooljaar 2020-2021  

Dit is de vorige keer al besproken en vastgesteld.  

De werkgroep portfolio/ rapport is inmiddels gestart. Renske, Annet en Lucie zitten in 

deze werkgroep.  

Voor het taalbeleidsplan is het team nu 1x bij elkaar geweest. Ze gaan werken aan de 

mondelinge taalvaardigheid, van groep 1 tot en met groep 8. Presenteren/ 

spreekbeurt: dit kan passend bij de groep/ leeftijd.  



‘Anders organiseren’ staat nog even op een laag pitje vanwege (tijdelijk) uitval van 

personeel.  

 

11. Schoolzaken 

Dit hebben we eigenlijk al besproken bij punt 8 en 9. 

 

12. Rondvraag 

Sebastiaan heeft het Webinar van de MR Academie bekeken. Leuk, maar voor nu niet 

relevant. We staan nu niet voor bijzondere of ingrijpende ontwikkelingen. Dus 

houden we in het achterhoofd.   

Sebastiaan vraagt zich af: Zijn we corona proof? Voor eventueel een nieuwe 

thuisonderwijs situatie? Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we bezig om online alles klaar 

te zetten en te weten hoe dat werkt. Geartsje helpt de leerkrachten daarmee, dit kan 

ze eventueel ook thuis voorbereiden. Dat maakt het wat flexibeler. 

We verwachten niet een complete lockdown voor de hele school. Eerder eens een 

klas vanwege quarantaine. Dus dan is het tijdelijk. Een week of misschien 2.  

 

13. Sluiting 

Sebastiaan bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.  


