
Notulen MR vergadering 18 Jan 2022  
Notulist: Daphne 
Aanwezig:  
Oudergeleding: Gemma, Chris, Judith,  
Leerkrachtgeleding: Daphne 
Femke en Sharon worden ingebeld via Teams. 
Afwezig: Jacky 

1 Opening & mededelingen 
De vergadering wordt geopend en er wordt een tijd-en focusbewaker vastgesteld. 
 

2 Mededelingen directie  
Mededelingen zijn per e-mail verstuurd. 
Aanvullend: 
- Er zit een klas in quarantaine, omdat drie kinderen in quarantaine zitten vanwege een COVID-

besmetting. 
- De IB-er neemt contact op met ouders waarvan kinderen in een traject zitten. Verder wordt 

het nog door directie gecommuniceerd naar de nieuwsbrief. 
- Idee om stagiaires zichzelf te laten voorstellen via een foto en kort berichtje voorstellen via de 

nieuwsbrief. Zowel NOVA als Pabo-stagiaires. Dit wordt door directie nog gecommuniceerd 
naar de leerkrachten die een stagiaire begeleiden. Verzoek om NOVA-stagiaires zich alsnog 
voor te laten stellen wanneer zij dit begin van het jaar nog niet hebben gedaan. 

- Termijn van verbouwing; ventilatiesysteem, sauzen van muren groep 3 en 4 wordt dit jaar nog 
uitgevoerd. De grote verbouwing hopelijk eind dit schooljaar en anders eind volgend 
schooljaar. Er wordt geprobeerd het zo in te plannen dat de kinderen er geen last van hebben.  

3 Uit actiepuntenlijst & i.s.m. directie 
Tijd voor eten/drinken: Het is in de leerlingenraad ter sprake gekomen. Leerlingenraad heeft 
minder plaats gevonden vanwege Corona. Het is met TSO besproken. Onderbouw heeft genoeg 
tijd om te eten en te drinken. Bovenbouw heeft iets minder tijd. TSO heeft slechte ervaringen met 
‘extra eetklasje’ voor extra tijd. Momenteel geen oplossing voor gevonden. Wanneer er nog iets 
over is, krijgen kinderen van de TSO extra tijd om het buiten nog even rustig op te eten. Er wordt 
veel jeugdjournaal gekeken tijdens de lunchpauze. Hier zijn geen vaste afspraken over gemaakt. 
TSO geld: TSO tarieven zijn verhoogd. Vraag is waar dit eerst besproken moet worden, voordat het 
verhoogd mag worden? Directie gaat dit navragen.  
Stagebeleid: Afgerond. 
Ruimte voor spel & bewegen: Meer spel in groep 3 en 4. Vraag is hoe het hier nu precies zit. Dit is 
verder nog niet gecommuniceerd. Punt schuift door naar volgende agenda.  

4 Uit de MR jaarplanning 
NPO gelden: Laatste update is al gegeven. Er is een rekencoördinator aangesteld. 
Discussie Audit: Document van de Audit is inmiddels verstuurd naar de MR. De Zuidwester is met 
een goed beoordeeld door het auditteam. 
 
Actiepunt is voornamelijk om het leerkrachtgestuurd lesgeven meer los te laten. Dit kan mooi is 
combinatie met het Talentfluisteren. Leerkrachten zijn bezig met het koppelen van thema’s en 
doelen. 
Noodplan evaluatie: In het noodplan staat beschreven wat de beschikbaarheid is van ambulant 
personeel. Er is enige verwarring over het schema. Er gaat naar gekeken worden door de directie. 
Afspraak was om tussentijds met elkaar te kijken of de maatregelen nog voldoende zijn en 
eventueel aangepast moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vakken op het schoolplein. 
Belang van de kinderen staat voorop en er is hier echt goed naar gekeken bij het bepalen van de 
maatregelen. Dit samen met de RIVM-richtlijnen. Dit gaat vanaf nu gekoppeld worden aan het 
noodplan. Vanuit hier wordt het dan besproken met de MR. Niet elke kleine verandering zal direct 
opgenomen worden in het noodplan. Alleen het aanvullende en afwijkende zal worden 
toegevoegd aan het noodplan. 

5 Actiepunten (zie lijst) en toevoegen; 
Meubels update: Meubels gaan besteld worden. 
Format onderlinge communicatie/afspraken: Afgesproken alles duidelijk met elkaar te 
communiceren en alles door iedereen goed laten keuren. Werken met een deadline lijkt een 



goede optie. In de voorbespreking met de directie alleen de agendapunten doornemen. Deze 
afspraken doornemen tijdens de cursus MR effectief. 

6 Notulen 
Vragen: Geen vragen 
Goedgekeurd en op website: Goedgekeurd 

7 Binnen gekomen stukken 
GMR notulen (9 november 2021): Vraag aan directie over alternatief voor CITO. Spaarnesant als 
opleidingsschool en het nieuwe onderwijsconcept. Wat houdt het in en wat houdt dit in de voor 
onze school? MR wil graag weten waar zij met die vragen terecht kan.  
 
Vragen over notulen GMR: 

1. Veel scholen hebben de intentie om te zoeken naar alternatieven voor het werken met Cito-
toetsen wat betreft het formatief beoordelen van de leerlijnen en referentieniveau. Het idee 
is om scholen samen te voegen om die ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren.  

 
Antwoord directie: 
Dit klopt. Met de keuze voor MijnRapportfolio houden we de mogelijkheid open om over te stappen 
naar het volgen van de ontwikkeling van kinderen met behulp van leerlijnen en referentieniveaus. 
Voor onze school is dit nog niet aan de orde. Maar dit kan in de toekomst wel een stap zijn die 
school gaat maken. 
 
2. Groot inzetten op het traject Spaarnesant als Opleidingsschool. Spaarnesant wil met de 

lerarenopleidingen leerkrachten gaan opleiden. Daardoor zit Spaarnesant aan de voorkant wat 
betreft geschikte kandidaten, kan Spaarnesant sturen op de opleiding en kunnen de NPO-
gelden daarvoor bovenschool aan worden besteed. Een ander speerpunt is het idee om 
samen met InHolland zij instromers in het speciaal onderwijs te laten instromen. 

 
Antwoord directie: 
De Zuidwester wordt een opleidingsschool, samen met de drie buurtscholen van Spaarnesant. Het 
was een heel gesteggel om dit binnen te hijsen, en daar hebben ze bovenschools flink hun best voor 
gedaan. Het geeft mogelijkheden om toekomstige leerkrachten aan de stichting en/of school te 
binden. In het eerste jaar (volgens mij begint dit volgend schooljaar al) komen 1e en 2e jaars PABO-
studenten bij ons op school. 
 
3. In een brainstormsessie over de arbeidsmarktproblematiek is besloten om gezamenlijk het 

traject ‘het nieuwe onderwijsconcept’ op te pakken. 
 
Antwoord directie: 
Er is binnen Spaarnesant een werkgroep geformeerd over anders organiseren. Deze groep gaat 
kijken hoe we het leerkrachtentekort op een creatieve manier op kunnen vangen. De Zuidwester is 
hier niet direct bij betrokken. 
 

8 Functioneren van de MR 
Opleiding/training: Advies gegeven om ‘MR effectief’ te volgen. Hier kunnen we de effectiviteit van 
de MR vergroten. Dit is ook goedgekeurd door de directie. Voorkeur is om de cursus fysiek te 
volgen en met de eigen MR en directie. Bij voorkeur dus geen andere scholen. Verder advies meer 
te vergaderen. Er is weinig ruimte om met elkaar te verkennen. De agenda is te vol, waardoor er te 
veel gas gegeven moet worden. Vergadering van 10 mei moet opgesplitst worden.  
Feedback adviseur: Jaarplan eventueel opsturen naar VOO, om het even goed na te laten kijken. 
Eventuele aanvullingen kunnen gegeven worden. 
Jaarplanning: Begroting moet op tijd aangeleverd worden. Jaarplan zal wellicht aangepast worden. 
Mogelijk meer vergaderingen ingelast worden. MR en directie moeten hier nog mee instemmen. 
Na aanleiding MR effectief jaarplan (voor volgend jaar) aanpassen. Jaarplanning komt nog. 

9 Schoolondersteuningsplan / Zorgbeleid 
Wat/hoe/ wanneer tijd? 



Er is deze vergadering geen tijd meer om het SOP door te nemen. Dit punt gaat door naar de 
volgende vergadering. 

10 Communicatie / zichtbaarheid MR 
Communicatie met de achterban: Er is een stuk gestuurd voor in de nieuwsbrief. 

11 Algemene zaken/Rondvraag 
Geen vragen vanuit de MR. 

 


