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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen  

schooljaar 2019-2020 

 

Datum: 23 september 2019   Voorzitter: Janneke 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: teamgeleding: Berdien, Carmen, Erwin, Judith 

  oudergeleding: Annemarie, Inge, Janneke, Rik 

  directie: Frank Machielsen 

 

Afwezig: Martijn 

 

 

 

19.30 – 20.30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Janneke opent om 19.38 uur de vergadering. Speciaal welkom aan de nieuwe 

leden: Berdien en Annemarie. Martijn Bloedjes was vanavond niet in de 

gelegenheid aanwezig te zijn. Vanavond wordt met de oudergeleding 

gekeken wie het voorzitterschap overneemt van Janneke. 

We nemen afscheid van de vertrekkende MR-leden: Rik en Judith. 

2. Vaststellen agenda 

 

Contact met OR ontbreekt nu op de agenda? Afstemming tussen MR en OR 

moet een keer per jaar plaatsvinden, maar er is niet concreet vast gelegd op 

welk moment in het jaar dat contact plaatsvindt. Komt later in het jaar terug. 

3. Notulen Metteke mailt de notulen naar MR-leden, die daar dan op kunnen reageren. 

Na akkoord van de MR-leden, gaan de notulen naar de directie. Indien 

directie akkoord is, kunnen de notulen op de website geplaatst worden. 

Let er daarbij vooral op dat de notulen openbaar zijn! 

Als iedereen akkoord is, zijn de notulen automatisch vastgesteld. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

 

a) Samenstelling MT / personeel / scholen / bestuur: standaard 

agendapunt, maar er zijn geen bijzonderheden. 

b) Huisvesting: volgende week vinden wat overlegmomenten plaats m.b.t. 

binnenschilderwerk en vervanging van de zuid-gevel. Er zijn offertes 

opgevraagd. De gevel zal in kalenderjaar 2020 vervangen worden. 

In november de RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) agenderen voor 

de vergadering in november. RIE ook op jaarkalender plaatsen in 

november: wordt tweejaarlijks gedaan, maar tussentijds kan er alvast 

geïnventariseerd worden. 

http://www.rythmeen.nl/
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c) Begroting: Mandy Plante en Henk Lammers (OPOD) maken van alle 

scholen een meerjarenbegroting m.b.t. o.a. huisvesting. 

d) Nieuwe onderwerpen: geen. 

5. Opbrengstanalyse 

CITO 

Op 1 oktober is er een studiedag, een deel van die dag wordt er aandacht 

besteed aan ‘opbrengstgericht handelen’. 

Is als agendapunt naar voren gehaald, maar kan op de jaarkalender in 

november blijven staan. 

6. Evaluatie begin 

schooljaar: lawaai-

optocht, 

informatieavonden  

gr 1/2, 3 en 8 en 

startgesprekken 

Hoe was de lawaai-optocht? Kleuters vonden het leuk. Positieve geluiden. Er 

zijn ook leerlingen die niet zo van lawaai houden en het minder geslaagd 

vonden. 

Informatieavonden waren geslaagd, veel ouders aanwezig. 

Startgesprekken vinden plaats met de leerlingen erbij. Dat bevalt erg goed. 

Dit punt staat op de agenda, omdat de start als erg druk ervaren werd. Hoe is 

dat nu? Nu is er veel minder druk: geen nieuwjaarsreceptie, er wordt (nog) 

niet meteen geoefend voor de feestelijke ouderavond. Toch is het een drukke 

periode, maar dat is ook afhankelijk van de groep waar je voor staat. De 

startgesprekken zijn waardevol, maar kosten natuurlijk wel ook veel tijd. 

7. MR-jaarkalender 

2019-2020 vaststellen 

Zat als bijlage bij de agenda. Dit overzicht is door Karin gemaakt, o.b.v. het 

jaarrooster van afgelopen jaar. Wordt natuurlijk ook wel gaandeweg het jaar 

aangepast soms. 

 

Houdt iemand in de gaten welke informatie van de MR er op de website 

staat? Vergaderdata, agenda en notulen in elk geval. Jaarkalender ook? 

Goed idee, dan kunnen ouders er eventueel ook rekening mee te houden. 

Zorg ervoor dat de MR goed te vinden is op de website!  Bij taakverdeling? 

8. Samen scholen 

Bathmen/Loo: hoe nu 

verder? 

Staat ook nog op de jaarkalender voor november. 

 

Buitenonderwijs was afgelopen schooljaar het thema waarin de drie scholen 

samen optrokken. Er is een actieteam, bestaande uit leerkrachten van de drie 

scholen, dat zich bezig houdt met boeiend buitenonderwijs. Zij worden ook 

nog ondersteund door de twee mensen die de pizzasessies hebben geleid. 

Doel is vooral om boeiend buitenonderwijs goed te laten landen in de scholen. 

9. Vergaderdata MR Let op de vergaderdata: 12 maart 2020 was eerst een andere datum. 

 

20.30 – 20.45 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

 

20.45 – 21.30 uur 

 

Besloten gedeelte van de vergadering 

 

10. Samenstelling MR / 

taakverdeling MR 

a) Samenstelling MR: voor de personeelsgeleding is de samenstelling 

helder. Voor de oudergeleding is het even zoeken: er moet een nieuwe 
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voorzitter gekozen worden. Misschien is het goed als de vier ouders 

een keer apart samen komen om het voorzitterschap te bespreken. 

b) Taakverdeling MR: worden nader bepaald. 

* Voorzitterschap: 

* Secretariaat: 

* Website bijhouden: Ellen hield vanuit het team de website bij. Als de 

info op de website aangepast moet worden, ging dat dus via haar. Doet 

Ellen de website nog? Wie gaat voor de MR bijhouden of de juiste 

informatie op de website staat? 

 

Het is belangrijk dat de routines helder zijn: wie de agenda maakt, 

wanneer de agenda klaar moet zijn, etc. 

c) Verkiezingen: ging heel snel! Fijn dat er veel ouders zich hebben 

aangemeld. 

 

Nieuwe leden op cursus? Berdien wil graag. Het is prettig als de nieuwe leden 

van de oudergeleding ook mee gaan. Inge en Janneke volgden de cursus via 

het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs), en die beviel goed. 

11. Reglement en statuten 

MR 

Reglement moet even bijgewerkt worden t.a.v. nieuwe leden en 

zittingstermijnen. Daarna kan het reglement naar de directie. 

12. Jaarplan MR 2019-

2020 

De punten uit de jaarkalender. Ook aandacht voor de (meerjaren-) 

beleidsplannen en hoe MR en team daarin meegenomen worden. 

13. Jaarverslag MR Carmen heeft voor de zomervakantie een jaarverslag gemaild. Moet daar nog 

wat mee? Is klaar, kan op de website. 

14. GMR - 

15. Rondvraag * Communicatie: kunnen ouders via Parro een bericht sturen aan de 

leerkrachten? Dat verschilt per leerkracht. 

16. Sluiting vergadering Janneke sluit de vergadering om 21.31 uur. 

 
 
 
Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

1. RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) agenderen voor de vergadering in november.  Erwin 

2. T.a.v. de MR-jaarkalender:          Erwin 

a. RIE in november 

b. CITO opbrengstanalyse in november 

3. Stukje voor de ouderinfo          Metteke/  

Janneke 

4. Wanneer is de training van de AOB?         Berdien 

5. Concept schoolplan agenderen voor volgende vergadering       Erwin 

6. Vergadering maart: bespreken hoe ‘begroting’ etc. wordt besproken.  

Mogelijk Ronald Weenk uitnodigen?         Erwin 

http://www.rythmeen.nl/
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7. Reglement MR naar directie          Janneke 

8. Welk teamlid houdt de website bij?         personeels- 

geleding 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 5 november 2019, 19.30 uur 
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