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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 

schooljaar 2021-2022 
 
 
Datum: 9 november 2021   Voorzitter: Martijn 
Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 
Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 
 
Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Ellen (online), Erwin 
  Oudergeleding: Annemarie, Jelle, Martijn 
  Directie: Karin 
Afwezig: - 
 
 
19:30 – 20:30 uur 

 
Vergadering 
 

1. Opening van de 
vergadering 

Martijn opent om 19.35 uur de vergadering. 

2. Vaststellen agenda Vastgesteld. 
3. Notulen De notulen van de vergadering van 13 september 2021 zijn vastgesteld. 
4. Informatie vanuit de 

directie 
• Corona-update: school volgt de aanwijzingen van de GGD. Is er één kind 

besmet, dan worden ouders geïnformeerd. Pas als er meerdere 
besmettingen zijn, wordt in samenspraak met de GGD bepaald of een hele 
klas in quarantaine moet. 
Er zijn wel leerlingen die besmet zijn. Moeten we nog wel groeps-
doorbrekend werken? Vanuit de overheid is er niets gezegd over scholen, 
dus we kunnen op dezelfde voet doorgaan. 

• NPO-gelden: in hoofdstuk 5 van het schoolplan wordt de besteding van de 
NPO-gelden volledig verantwoord. Alle besteding loopt, en er is een beetje 
geld achter de hand gehouden. (Zie verder punt 9 van de vergadering.) 

5. Begroting / 
investeringsplan 

• Investeringsplan: het investeringsplan 2022 is al ingediend, maar wel met 
de mededeling dat er mogelijk veranderingen kunnen worden 
doorgevoerd, indien team/MR er opmerkingen bij hebben. Een aantal 
zaken in het investeringsplan stonden er vorig jaar ook al op, maar werden 
niet gehonoreerd. Hopelijk nu wel! 
Het is goed om dit punt in april wederom te agenderen, want het duurt ook 
wel tot die tijd voor het vanuit de stichting duidelijkheid komt over dit 
voorstel. 
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• Begroting: telling van leerlingen t.b.v. de begroting wordt veranderd. Er 
wordt voortaan in februari gekeken naar het leerlingaantal voor de 
bekostiging van dat jaar. Dat is eerlijker dan in oktober, omdat in die 
situatie instromende kleuters niet meer bekostigd werden. 
Rustig doorkijken en eventueel later Ronald Weenk uitnodigen om vragen 
te beantwoorden? 
Verschil in schoonmaakkosten? Bezig met aanbesteding voor een nieuw 
schoonmaakcontract (voor 3 jaar). 
Verschil in kosten ICT ELO’s? Eerst waren er tablets, nu zijn er 
Chromebooks. Die werken een stuk prettiger, maar zijn duurder in de 
lease. 

6. Opbrengstanalyse 
Cito juni 2021 

Algemene trend die als gevolg van corona zichtbaar is, is dat het lezen in 
groep 3 een knauw heeft gehad en dat er bij begrijpend lezen ‘achterstanden’ 
zichtbaar zijn. Dat is een landelijke tendens, ook zichtbaar bij andere scholen 
binnen de stichting. 
Team is bezig met scholing rondom het leesonderwijs. Eventuele afspraken 
over technisch en begrijpend lezen die daaruit voortkomen, worden 
vastgelegd in een document, zodat de aanpak geborgd kan worden voor de 
toekomst. Eventuele nieuwkomers weten o.b.v. document wat de afspraken 
zijn. 
De school stapt dit schooljaar over van Cito naar IEP. Bij dat systeem worden 
leerlingen (ook) vergeleken met zichzelf; hoe is de ontwikkeling? Groep 8 
maakt dit jaar nog wel de Cito-toetsen, omwille van de continuïteit in 
weergave van de resultaten. Weten ouders van deze overstap? Moet een 
mailing over uit. 

7. RI&E (Risico 
Inventarisatie & 
Evaluatie) 

Punt is geagendeerd om vinger aan de pols te houden hoe het loopt met de 
verbeterpunten die vorig jaar uit de analyse zijn gekomen. Alle punten zijn 
inmiddels afgehandeld. 
Kan het nieuwe document gedeeld worden? Frank zal het e-mailen. 
Eventuele vragen daarover zullen dan in de volgende vergadering aan de 
orde komen. 
Zijn er CO2-meters in de lokalen? Ja, die zijn geplaatst. Maar er wordt 
momenteel sowieso veel geventileerd. 

8. W.v.t.t.k. • Annemarie: mail toekomstbestendig onderwijs? Karin: loop een keer bij me 
binnen om je vragen te bespreken. 

• Jelle: verkeerde afschrijving ouderbijdrage? 
 
20:15 – 20:30 uur 

 
Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 
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20:30 – 21:15 uur Vergadering (besloten gedeelte) 
 

9. Schoolplan Schoolplan 2021-2023: m.n. hoofdstuk 5 m.b.t. de besteding van de NPO-
gelden is interessant om goed te bekijken. 
Nog geen akkoord van de MR op het schoolplan, omdat er binnen het team 
nog veel vragen over zijn. Na de terugkoppeling aan het team wederom 
agenderen voor de MR. 

10. School op de kaart 
(website) 

Welke onderwerpen op de MR-agenda en wanneer agenderen? 
Oudergeleding gaat hiernaar kijken. 

11. Toekomst Bestendig 
Onderwijs 

Zie document en bijeenkomst 26 oktober 2021. 
MR wacht de ontwikkelingen af; Annemarie gaat bij Karin langs om haar 
vragen te bespreken. 

12. GMR-verslag De nieuwsbrief van de GMR ontvangen, maar geen verslag van de 
vergadering ontvangen. 
Er stond iets in over een (gratis?) training voor de MR. Interessant? 
Onduidelijk wat het inhoudt, dus goed om even te mailen en daarnaar te 
informeren. 

13. Actiepunten vorige 
vergadering 

• Koffiemomentjes MR 
Wordt voor nu geparkeerd, mede door corona. 

• Agenda’s/jaarplanning: vermelden per onderwerpen of er  
instemmingsrecht, adviesrecht etc. is voor de MR.  à Martijn, Annemarie, 
Berdien, eventueel Jelle 
Martijn heeft Annemarie een stuk gemaild; dat is nog niet naar 
Berdien. Moet nog even nagelopen worden. 

• Mail aan Ronald Weenk m.b.t. de gelden Bartiméus  à Berdien 
Direct antwoord ontvangen, is opgehelderd. 

• Ronald Weenk mailt overzicht van de post ‘kosten MR/OR’ aan Frank. 
Worden daarna gedeeld met gehele MR. 

• LVS à personeelsgeleding 
• Map voor bestanden inrichten à Jelle 

Nog niet aan toe gekomen. 
14. W.v.t.t.k. - 
15. Rondvraag • Jelle: lukt niet om in de mailbox te komen. Martijn geeft aan hoe dat wel 

zou moeten lukken. 
• Erwin: m.b.t. jaarverslag MR: geen gekke dingen in gezien. Wat vonden 

anderen ervan? Het was heel beknopt. Vooral belangrijk of het klopt wat 
erin staat. Dat is zo, dus kan gepubliceerd worden. 

16. Sluiting vergadering Martijn sluit om 21.45 uur de vergadering. 
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Actiepunten n.a.v. de vergadering: 
1. Begroting/investeringsplan begroten voor april      à Martijn/Erwin 
2. RI&E: Frank mailt verslag; eventuele vragen stellen in volgende vergadering  à directie/MR 
3. Scholen op de kaart: welke onderwerpen op MR-agenda en wanneer agenderen? à oudergeleding 
4. Bij GMR informeren wat de training MR inhoudt     à Annemarie 
5. Agenda’s/jaarplanning: lijst instemmingsrecht, adviesrecht etc. nalopen  à Martijn, Annemarie, 

Berdien, evt. Jelle 
6. Map voor bestanden inrichten         à Jelle 
 
 
 

Volgende vergadering: donderdag 16 december 2021 


