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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 
schooljaar 2021-2022 

 
 
Datum: 4 juli 2022    Voorzitter: Martijn 
Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 
Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 
 
Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Ellen, Erwin 
  Oudergeleding: Annemarie, Jelle, Martijn 
  Directie: Frank Machielsen 
Afwezig: - 
 
 
19:30 – 20:30 uur 

 
Vergadering 
 

1. Opening van de 
vergadering 

Martijn opent om 19.33 uur de vergadering. 

2. Vaststellen agenda Is vastgesteld. 
3. Notulen De notulen van 31 mei 2022 zijn vastgesteld. 
4. Informatie vanuit de 

directie 
NPO-gelden: zie het stuk daarover van 7 juni j.l. NPO-gelden worden komend 
jaar hetzelfde besteed als het huidige schooljaar: acht i.p.v. zeven groepen 
(dus kleinere klassen), professionalisering, aanschaf materialen. School krijgt 
vanuit Zinder ook een overzicht van alle gelden die zijn uitgegeven en wat er 
eventueel nog over is. Directeuren krijgen ook een overzicht van wat er met 
het bovenschoolse afgeroomde deel van de NPO-gelden gebeurt. 
 
Vraag: in de schoolgids staat dat de Rythmeen 162 leerlingen heeft, terwijl in 
het stuk over de NPO-gelden wordt gesproken over 161 leerlingen. Dat 
scheelt toch een bijdrage van 500 euro. 

5. Concept schoolgids 
2022-2023 

Betreft de versie die 07-06-2022 gedeeld is met de MR. MR heeft adviesrecht 
over de schoolvakanties (meivakantie). De MR stemt in met de schoolgids, 
Martijn zal het formulier daarvoor ondertekenen. 

6. Verkiezing 
oudergeleding MR 

Er hebben zich geen nieuwe ouders gemeld voor een positie in de MR, 
daarmee zal Annemarie een tweede termijn in de MR plaatsnemen. 

7. Werkverdelingsplan Is op 7 juni vastgesteld met het team. 
8. Concept-formatie 

groepen 
Is op 7 juni vastgesteld met het team. 
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9. Jaarrooster MR MR heeft een concept gemaakt en met Karin gedeeld. Het is nog even 
puzzelen voor de vergaderdata van de MR. Omdat Manon nieuw is, willen zij 
en Karin de eerste vergaderingen samen bijwonen. Daardoor moet er voor 
elke MR een aparte datum gevonden worden. Hopelijk worden de nieuwe 
vergaderdata voor de zomervakantie vastgesteld. 

10. Evaluatie jaarplan 
Rythmeen 

Onduidelijk wat dit punt inhoudt. Betreft het ‘schoolplan’? Of jaarverslag MR? 
Jaarplan = schoolplan. Aanpassen in het jaarrooster MR. 

11. W.v.t.t.k. - 
 
20:30 – 20:45 uur 

 
Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 
 

 
20:45 – 21:00 uur 

 
Vergadering (besloten gedeelte) 
 

12. Parro Na de zomervakantie zal de pilot starten met een schoolbrede Parro-groep 
voor alle schoolbrede communcatie. Klasspecifieke communicatie wordt in de 
bekende groepen per klas verstuurd. 
De directie zal ouders na de zomer hierover inlichten. 

13. GMR-verslag Notulen GMR vergadering 5 april jl. + MR nieuws nr 8: daarin ook wat 
informatie over statuten van de MR, etc. 

14. Actiepunten vorige 
vergadering 

• Werkverdelingsplan, formatie groepen en jaarrooster na dinsdag 
doornemen en afhandelen à MR 

• We willen graag meer leerlingen en zullen dus actief moeten blijven naar 
buiten. Er zijn al regelmatig mooie berichten in de Bathmense Krant 
geweest. ideeën/suggesties/initiatieven hoe aan te pakken à allen 
Aanvulling: wellicht een 2-wekelijkse column “juf Ellen vertelt…” in 
Bathmense Krant? 
Ook in het team besproken vandaag dat PR wel belangrijk is. 

• Karin en de OR uitnodigen voor de vergadering van september. Daarbij 
ook stand van zaken financiën, vrijwillige ouderbijdrage etc. bespreken. à 
MR Wederom actiepunt. (M.n. financiering schoolreisje is niet helder 
voor het team; hoe kan dat handiger georganiseerd worden?) MR 
heeft recht op inzage in de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

• Koffiemomentjes MR (geparkeerd i.v.m. Corona) – nieuwe schooljaar, in 
overleg met OR! à MR Wederom actiepunt 

• Reactie Dorpsschool en Looschool m.b.t. statuut en 
medezeggenschapsreglement afwachten à Martijn/Jelle 
Een week of drie geleden iets ontvangen vanuit de Dorpsschool, een 
stuk uit 2017. Nog niet aan toegekomen om het te bekijken. 
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• Terugkoppeling Karin m.b.t. concept-jaarplanning MR à Martijn 
Is al besproken. Data volgen nog. 

15. W.v.t.t.k. • Schoolplein: de buitenklas is gemaakt door de veegploeg. Heel fijn! 
16. Rondvraag -  
17. Sluiting vergadering Martijn overhandigt Metteke een mooie bos bloemen om haar te bedanken 

voor het notuleren de afgelopen jaren. (Leuk! Dank daarvoor! 😊) 
 
Om 20.51 uur sluit Martijn de vergadering af. 

 
 
Actiepunten n.a.v. de vergadering: 
1. Dagelijks bestuur van de OR uitnodigen voor eerste MR-vergadering (eerste deel) van 2022-2023 (zowel 

Karin als Manon dan ook aanwezig). Daarbij ook stand van zaken financiën, vrijwillige ouderbijdrage etc. 
bespreken. à Martijn 

2. Koffiemomentjes MR (geparkeerd i.v.m. Corona) – nieuwe schooljaar, in overleg met OR! à MR 
3. Aanpassen in jaarrooster MR: ‘evaluatie jaarplan Rythmeen’ moet worden ‘schoolplan’ à Erwin 
4. Jaarverslag MR maken (voor de eerste vergadering klaar) à Martijn 
5. Statuut en medezeggenschapsreglement oppakken (na de vakantie) à Annemarie en Jelle 
 
 

Dit was de laatste vergadering van het schooljaar: 
fijne zomervakantie gewenst! 


