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Medezeggenschapsraad  
 
 

6 januari 2021  

19.00 uur – 21:00 uur 

NBS Teteringen 
Breeschot 18, 4847 EX Teteringen 

online 

Aanwezig: 

PG Elles Vink (notulist) - Esther Polhuijs  

OG Marjolein van den Heijkant - Sandra Lageweg -  

Gert-Martijn Zwartsenburg (voorzitter) 

Afwezig:              

Uitgenodigd: MT John Smout - interim directeur 

Notulen 
 

Onderwerp Lead M / TI / B 

 
MR – vergadering    

1. Opening, mededelingen, en vaststellen agenda 

Volgende keer is het de laatste vergadering van Marjolein 

Gert-Martijn  

2. Vaststelling notulen vorige vergadering dd 11-11-2020 

De notulen worden vastgesteld. 

Gert-Martijn  

3. Communicatie - Ingekomen post + email - nieuwsbrief 

3.1 Nieuwsbrief publicatie (Sandra) 

Allen  

4. Externe gremia 

4.1 GMR - Terugkoppeling GMR-vergadering  

Protocol medicijn toedienen is besproken. 

De begroting is besproken. 

Corona is besproken. 

Opbrengsten verslag is door Paul Sits toegelicht. Hoe zijn de leeropbrengsten 

van de school. Duidelijke heldere toelichting op de preview. Belangrijk hoe je 

school ontwikkelt. Moet je je koers bijstellen, andere actiepunten kunnen daar 

uit meegenomen worden. Ook belangrijk voor inspectie. Binnen de stichting 

wordt dit uniform uitgezet. 

 

4.2 Contact met OC 

Niks van gehoord. Ligt op dit moment logischerwijs stil. 

4.3 OPR (nav nieuwe leden) 

Geen reacties vanuit het team gekomen. 

 
Esther / Sandra 
Marjolein 

 

5. Agendapunten eigen vergadering   

5.1 Benoeming nieuwe directeur 

John heeft zichzelf gepresenteerd. Heeft de kritische vragen van de commissie 

kunnen toelichten, John is inmiddels benoemd.  

5.2 Corona - ervaring thuisonderwijs / noodopvang / zorgleerlingen 

PMR: De dagen die gebruikt zijn om het verder neer te zetten zorgt ervoor dat 

dit nu goed staat. Kinderen zijn betrokken. Doordat teams al uitgerold was 

werkt dit goed.  

Ook de opvang is nu goed geregeld. 

OMR: Complimenten van de oudergeleding. Groot verschil met de vorige keer. 

Je merkt dat er veel werk in zit en dat het staat. Het is voor kinderen duidelijk. 

Goed geregeld. 

 
Elles, Gert-M. 
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De meerdere momenten geeft structuur, ook bij de ouders. 

Informatievoorziening is ook duidelijk. 

De pro-actieve houding is ook prettig. 

Toetsing/Feedback hoe ga je kinderen monitoren? Op dit moment is dat nog 

niet georganiseerd. Volgende week gaan we hier verder op in en afspraken 

over maken. Daarna communicatie richting ouders. 

6. Voorbereiding op de overlegvergadering (zie punten onder 9 + bijlagen) 

Begroting: 

- Positieve bedragen in het resultaat. En de komende jaren worden deze 

bedragen heel veel kleiner. Hoe zit dit? 

Antwoord: wat tussen haakjes staat is niet positief maar negatief. Op het 

moment dat het leerlingaantal gelijk blijft, ga je in de plus draaien. 

-       Wat zijn vanuit de realisatie verandert op de begroting. 

         De begroting komt tot stand door een extern bureau.  Twee keer in het  

         jaar zit John met hen en Anette om tafel (MARAB). Daar wordt informatie  

        uitgehaald en die worden weer meegenomen. Ook maakt John in een 5  

         jarenplan met daarin uitgaven die eraan zit te komen, zoals bijvoorbeeld  

         een nieuwe methode. 

         De jaarrekening volgt altijd in maart. 

-       3.1.3 Lichte en zware ondersteuning? 

         Hoe ziet dit concreet in de praktijk eruit. Deze vraag loopt op  

         Stichtingsniveau nu ook. Ze willen dit gedegen en goed kunnen  

         verantwoorden. De kaders zijn nu niet altijd duidelijk. 

  

Jaarplan. 

OMR: GD2: Vraag over de scholing van teamleden. Elles legt uit hoe dat op 

school in zijn werk gaat. Er zijn specialisten die het team betrokken houdt bij de 

ontwikkelingen. Die zorgen voor een rode draad en borging binnen de school. 

Zo ontstaat er een breed gedragen visie/ vlak bij ouders, kinderen en 

leerkrachten 

Jaarplanner. 

Prima, zoals het nu is. Mr is akkoord 

Vrijwillige ouderbijdrage. 

We vragen John nog een toelichting over welke bedragen het gaat. 

Kober:  

Aannamebeleid: 

Sandra: Is het leesbaar voor de ouders zonder onderwijsachtergrond?  

MR: verwerk de opmerkingen die erbij staan (akkoord) 

PMR: Pagina 5 van het pdf document wanneer een kind niet wordt 

aangenomen het vierde punt moet even bekeken worden. 

Verhuizers binnen de stichting hebben die voorrang? 

allen  

 

7. Rondvraag / WVTTK 
 

  

Overleg vergadering – John sluit aan    

8. Inkomende punten vanuit MR-vergadering 
8.1 Peuteropvang XXL stavaza 
8.2 OPR - leden? 

Geen terugkoppeling gekregen van eventuele aanmeldingen. 

8.3 Solidariteitsprincipe. 

Boekhoudkundig waren alle gelden de ouderbijdragen van alle scholen bij 
elkaar gezet. Dit is verkeerd geboekt en er was niet meer te achterhalen welke 
percentages er per school is betaald. De gelden zijn in reserves gezet en mogen 
nu naar ratio uitgegeven worden door de scholen. Niet duidelijk is of we het 
over hetzelfde hebben.  

8.4 Noodopvang Corona. 

Leerlingen en ouders zijn benaderd door John en Rianne. Het is aan ouders 
daar een keus in te maken. Een aantal leerlingen zijn er. Ouders die daar geen 

John 
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gebruik van hebben gemaakt zijn ook nog telefonisch benaderd. De 
zorgleerlingen worden gevolgd. 

Mocht het blijken dat er een velenging aankomt dan gaan we de inventarisatie 
opnieuw uitvoeren. Goed om te volgen hoe dit binnen gezinnen blijft gaan. 
 

9. Ingebracht door MT 

9.1 Begroting en jaarrekening (informatief) 

Antwoorden in Mr gedeelte gegeven. 

9.2 Jaarplan (informatief) 

Je licht continu de ontwikkeling van de school toe. Verder helder. 

9.3 Wijzigen jaarplanner MR 2020-2021 (besluitvormend) 

Mr: akkoord  

9.4 Vrijwillige ouderbijdrage (informatief) 

79% heeft betaald. We laten het 24 februari terugkomen. 

9.5 Kober (informatief) 

Eén aanmelding voor de peuteropvang. Hun prioriteit is op dit moment de 
uitbreiding binnen ons gebouw. Ze gaan met 3 Pedagogisch medewerkers 
werken.  

9.6 Aannamebeleid (meningvormend) 

Mr: Aanpassingen zijn akkoord.  Opmerkingen van Esther worden 
meegenomen. 

 

Rondvraag: 

Geen vragen. 
 

10. Vervolgafspraken, deadlines en volgende vergadering 
10.1 volgende MR vergadering: 24 februari - 7 april - 16 juni - 14 juli 
10.2 volgende GMR vergadering 8 februari 
10.3 nieuwsbrieven 5 februari - deadline kopij 22-01-2021 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


