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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 

schooljaar 2021-2022 

 

 

Datum: 16 december 2021   Voorzitter: Martijn 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Ellen, Erwin 

  Oudergeleding: Jelle, Martijn 

Afwezig: Annemarie en directie 

 

 

19:30 – 20:30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Na allerlei technische strubbelingen opent Martijn om 20.06 uur de (online) 

vergadering. 

2. Vaststellen agenda Vastgesteld. 

3. Notulen De notulen van de vergadering van 9 november 2021 zijn vastgesteld. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

• Corona-update: MR is op de hoogte. Er zitten helaas een paar groepen 

thuis deze week. 

• NPO-gelden: geen veranderingen. 

5. Resultaten 

leerlingenquête 

sociale 

veiligheidsbeleving 

De leerlingenquête is eind november afgenomen. De resultaten zaten als 

bijlage bij de agenda van de vergadering. Personeelsgeleding geeft een 

toelichting: opvallend is dat er een groep lager scoort dan een andere waar de 

verwachting was dat dat andersom zou zijn. Over het algemeen zijn de scores 

best mooi. 

6. Bericht directie over 

de koers OAO 

De flyer die de MR heeft ontvangen is ook onder de teams van de drie 

scholen verspreid. Het team denkt al flink na over mogelijkheden om 

onderwijs anders in te richten. De onderbouw m.b.t. gaat bepaalde lessen 

leerjaaroverstijgend werken bijvoorbeeld. 

7. Schoolplan Naar aanleiding van de vorige vergadering is instemming met versie “17-

novemver-2021” gegeven. 

8. RI&E Vragen MR n.a.v. verslag aan directie? 

In november 2018 begonnen met de RI&E, de actiepunten daaruit zijn in 2019 

afgehandeld. De RI&E dient in het PO eens per vier jaar gedaan te worden. 

Enige vraag die nu nog openstaat, is hoe de stand van zaken is rondom CO2-

meters en ventilatie op school. Er zijn wel richtlijnen voor scholen m.b.t. de 

ventilatie rondom corona. In hoeverre is de ventilatie op school in orde? Is er 

http://www.rythmeen.nl/
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in elk lokaal een CO2-meter aanwezig? Weten leerkrachten wat ze daarmee 

moeten doen? 

 

20:15 – 20:30 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

 

20:30 – 20:45 uur 

 

Vergadering (besloten gedeelte) 

 

9. School op de kaart 

(website) 

Welke onderwerpen op de MR-agenda en wanneer agenderen? 

Oudergeleding gaat hiernaar kijken. 

→ Wordt wederom geparkeerd. 

10. GMR-verslag De notulen van de vergadering van 14 december moeten nog komen. In die 

notulen moet gekeken worden naar punt 4: gaat dit over het afgeroomde 

geld? Punt 5 is ook interessant. Gaat over de NPO-gelden. 

Overigens ziet de agenda van de GMR er erg overzichtelijk uit. Misschien 

kunnen wij er ons voordeel mee doen. 

Martijn zal contact opnemen met Patricia van Asselt over de GMR. 

 

Update trainingsmogelijkheden: daarover heeft Jos Garthof gemaild. 

11. Actiepunten vorige 

vergadering 

• Begroting/investeringsplan agenderen voor april → Martijn/Erwin 

Moet nog toegevoegd worden aan de jaarkalender. Wederom 

actiepunt dus. 

• RI&E: Frank mailt verslag; eventuele vragen stellen in volgende 

vergadering → directie/MR 

Zie agendapunt 8 van deze vergadering. 

• Scholen op de kaart: welke onderwerpen op MR-agenda en wanneer 

agenderen? → oudergeleding 

Zie agendapunt 10 van deze vergadering: wordt doorgeschoven. 

• Bij GMR informeren wat de training MR inhoudt → Annemarie 

Zie agendapunt 11 van deze vergadering. 

• Agenda’s/jaarplanning: lijst instemmingsrecht, adviesrecht etc. nalopen → 

Martijn, Annemarie, Berdien, eventueel Jelle) 

Martijn heeft eerste opzet gemaakt, daarin ook toegevoegd welke 

punten om instemming, etc. gaan. Ligt nu bij Annemarie ter controle, 

moet daarna nog even naar Berdien. Annemarie stuurt deze door aan 

Berdien. 

• Map voor bestanden inrichten → Jelle 

Kostte wat moeite om in te loggen in de MR-omgeving. Dat lukt wel, 

alleen ziet Jelle geen documenten. Jelle gaat contact opnemen met 

Linda, hopelijk kan zij dit oplossen. 

http://www.rythmeen.nl/
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12. W.v.t.t.k. • MR-enquête: uit de uitkomsten blijkt dat de enquête door vier van de zes 

MR-leden is ingevuld. Verder valt op dat de communicatie vanuit de GMR 

naar de MR als heel slecht wordt ervaren. 

13. Rondvraag • Kerstlunch: ouders zijn verrast door het Parro-bericht over de vrijwillige 

bijdrage voor de kerstlunch. Hoe zit dit? Kwam dit verzoek vanuit de OR of 

vanuit de jubileumcommissie? Team heeft de OR gevraagd om bij te 

springen voor een kerstlunch als alternatief voor het kerstdiner. Daar was 

in het budget geen rekening mee gehouden, dus dat ging niet. Vanuit 

school was er ook geen geld. Wat dan? Toen heeft de jubileumcommissie 

gekeken of ze iets konden betekenen, maar zij wilden niet meteen hun 

hele budget daaraan kwijt zijn. Vandaar het verzoek tot een vrijwillige 

bijdrage aan ouders. In andere jaren maakten alle leerlingen een gerechtje 

en waren er ook kosten voor het kerstdiner. 

• Groep 1/2a en groep 3 hebben geen kerstlunch. Veel ouders geven aan 

dat ze de vrijwillige bijdrage nu niet terug hoeven te ontvangen. Na de 

kerstvakantie zal er voor deze groepen nog wel iets leuks worden bedacht. 

14. Sluiting vergadering Martijn sluit om 21.23 uur de vergadering. 

 

Fijne feestdagen gewenst alvast! 

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

1. Navragen stand van zaken rondom richtlijnen ventilatie    → personeelsgeleding 

2. Scholen op de kaart: welke onderwerpen op agenda? Wanneer agenderen?  → oudergeleding 

3. Contact opnemen met Patricia van Asselt over de GMR    → Martijn 

4. Begroting/investeringsplan aan jaarkalender toevoegen voor april    → Martijn/Erwin 

5. Agenda’s/jaarplanning: Annemarie stuurt aangepaste lijst door aan Berdien  → Annemarie 

6. Contact opnemen met Linda over inloggen in online omgeving MR   → Jelle 

 

 

 

Volgende vergadering: maandag 31 januari 2022 

http://www.rythmeen.nl/

