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Medezeggenschapsraad  
 
 

19 mei 2021  

19.00 uur – 21:00 uur 

NBS Teteringen 
Breeschot 18, 4847 EX Teteringen 

Online 

Aanwezig: 
PG Elles Vink (notulist) - Esther Polhuijs  

OG Sandra Lageweg - Gert-Martijn Zwartsenburg (voorzitter) 

Afwezig:              

Uitgenodigd: MT John Smout - directeur 

Notulen 
 

Onderwerp Lead M / TI / B 

 
MR – vergadering    

1. Opening, mededelingen, en vaststellen agenda 

Vervanging Esther? Nog niet gelukt. Dinsdag komt het wederom ter sprake. 

Mial van collega over het plein. Komt terug bij de ouderbijdrage, 

Gert-Martijn  

2. Vaststelling notulen vorige vergadering dd 07-04-2021 

 

Gert-Martijn  

3. Communicatie - Ingekomen post + email - nieuwsbrief 

3.1 inloggegevens mail  

Geen mail ontvangen. 

3.2 informatie uit nieuwsbrief VOO 

 

Allen  

4. Externe gremia 

4.1 GMR - Terugkoppeling GMR-vergadering  

Wat er al bekend was over NPO is besproken en het zelftesten van 

leerkrachten. 

4.2 OC 

Geenbijzonderheden. 

 
Esther / Sandra 
 

 

5. Agendapunten eigen vergadering   

5.1 Cultuuronderwijs vanuit ouderbijdrage + financiële onderbouwing 

De inning en de opbrengst daarvan heeft wat langer op zich laten wachten. 

Hierdoor staan er nog best wat bedragen open.  

Boeken worden besteld 

Tuin wordt verder aangekleed 

Techniek? Dit gehele bedrag staat nog open. Is het een idee om dit bij de 

speeltoestellen te reserveren? 

Vraag aan ouders of ze nog ideeën hebben voor de tuin/groene school 

Het lijkt alsof het geld moeilijk uit te geven is? Kan die ouderbijdrage dan niet 

omlaag? Het komt nu over dat we niet weten waaraan we het moeten 

besteden? Hoe verantwoord je dit aan ouders. 

De huidige situatie draagt daar ook niet aan bij. 

Hoe zetten we het planmatig in. Met het komen van de werkgroepen volgend 

jaar moet dit anders. Aan het begin van het jaar heb je met je werkgroep 

helder waaraan je het geld het komende jaar gaat besteden. Ook vooruit 

werken voor de komende jaren.  

Suggesties: meer groen voor de kinderen 

 
Elles 
 
Elles / Esther 
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Meer buitenspeelmateriaal 

5.2 Werkverdelingsplan 

Het werkverdelingsplan loopt nog. Formatie komt binnenkort. 

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

Meningvormend formatie communiceren. Dit moet de directeur doen. Moet 

eenduidig gecommuniceerd worden. 

NPO gelden: Heldere uiteenzetting. PMR speelt hier een rol in. 

Hoe staat het ermee? Is nog maar net binnen. Het team en de Mr moet goed 

worden betrokken. Is natuurlijk ook wel lastig, einde jaar afronding. Het risico 

is dat het een papieren monster wordt. 

allen  

7. Rondvraag / WVTTK 
 

  

Overleg vergadering – John sluit aan    

8. Ontvangst John en vaststelling notulen vorige vergadering dd 07-04-2021 
Notulen worden goedgekeurd. 

9. Inkomende punten vanuit MR-vergadering 
9.1  
9.2  
 

10. Ingebracht door MT 

10.1 Jaarplan: Omgangsvormen 

Op dit moment is het even geparkeerd en John gaat er later weer verder. 

10.2 Schoolgids nieuwe vorm (stavaza) 

Iedereen heeft iets aangeleverd. Op verschillende manieren. Die feedback zal 
John verwerken. Het document wordt een stuk korter. 

10.3 Formatie / groepsverdeling (informatief) 

Stand van zaken is dat John bijna met iedereen in gesprek is geweest. Het 
plaatje is zo goed als klaar. John wil het dinsdag met het team delen.  

Deze week komt een open sollicitant voor de vervanging van Esther. Dan kan 
John het plaatje compleet maken. 

Wanneer het bekend is wil John dit mailen naar ouders. Het zal eerst lang de 
OMR gaan, omdat zij ook altijd meedenken.  

Het voorstel om dit bekend te laten maken door de leerkrachten vindt zowel 
de PMR als OMR geen goed idee. 
10.4 Vakantierooster 

Is vastgesteld John controleert of we niet teveel vierdaagse weken hebben. 

10.5 Begroting / vrijwillige ouderbijdrage (informatief) 

10.6 Kober Voorschoolse opvang (informatief) 

We zijn gestart met de voorschoolse opvang. Afgelopen maandag met 4 
peuters. Het te dichten gat kan niet door ons gefinancierd worden omdat de 
lumpsum gelden naar onze kinderen moeten gaan. Koper neemt nu het 
financiële risico. 

Inmiddels zijn er al weer nieuwe aanmeldingen. We hopen dat we continuïteit 
krijgen. 

10.7 Corona - stavaza achterstanden leerlingen 

Ziekte: geen ouders of gezinnen in quarantaine. Dat is heel prettig. Afgelopen 
maandag hebben we de sneltesten binnengekregen. Voor iedereen genoeg om 
je twee keer per week te testen. 

Binnen WMKPO waren we al bezig om de schoolvoortgang te registreren. 
WMKPO heeft daar de schoolscan aan toegevoegd. Het keuzemenu (NPO 
overheid) wordt daar ook aan toegevoegd. 

Voor de vakantie besloten dat we de schoolscan gaan invullen. 

Rekenen een mooie groei schoolbreed. 

Hoe meer en hoe dieper je erop in gaat kun je je afvragen of je resultaten kunt 
‘ophangen’ aan corona. Het zijn geen schoolbrede achterstanden. Als er iets 
opvalt is dat vaak binnen één groep. 

John 
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10.8 Corona – extra middelen NPO - bijdrage Overheid 

Rondom rekenen nog meer inzetten op de invoering van de nieuwe methode. 
Of dat leerkrachten bij elkaar kunnen gaan kijken. Leerkrachten faciliteren om 
kwaliteiten elders in te zetten. Dit alles ten behoeve van 
onderwijsontwikkeling. 

Een groep die veel zorg heeft, heeft de begeleiding tijdens een thuisperiode 
gemist. Zo zou je volgend jaar zo’n groep extra ondersteuning kunnen geven 
vanuit de NPO gelden. 

Je kunt commitment aangaan die je anders niet zou kunnen doen omdat we 
nog niet volwaardig zijn. John is daarnaar aan het zoeken. Neemt het team 
daarin mee.  

Volgende week zit John met Paul Smits om de plannen te vergelijken. In juni 
met alle scholen. Kim en Rianne helpen mee met het schrijven van de plannen. 

Esther: het keuzemenu waar kun je dat vinden? Het is online te vinden 

Dinsdag 25 mei, tijdens de studiedag het team goed informeren en ideeën 
laten bedenken. 

Is er een rol voor de OMR? Hoe zie je dit als ouders als geheel? Voor ons 
belangrijk om de stem van de ouders te horen.  

OMR; klinkt allemaal nog abstract. Hopelijk komt daar nog verandering in. 

John hoopt de volgende MR vergadering iets op papier gedeeld te hebben. 

10.9 Jaarrekening 

Het is af en gaat eerst langs de GMR, daarna ter informatie naar de MR. 

 

John is gisteren bij het bestuur aangesloten. Zij zijn een aantal weken geleden 
bij ons op bezoek geweest. Nu was er een online ontmoeting. John heeft het 
schoolplan gepresenteerd. John kreeg veel lof voor deze presentatie. Hij zal dit 
ook met het team delen komende week. Volgende MR ook laten zien aan ons. 

 

11. Rondvraag 

Geen punten. 

 

12. Vervolgafspraken, deadlines en volgende vergadering 
12.1 volgende MR vergadering: 16 juni - 14 juli 
12.2 volgende GMR vergadering 25 mei (GMR6) 
12.3 nieuwsbrieven 2 juli - deadline kopij 18-06-2021 

 

 

  

 


