
AGENDA 1 MR OBS Brandevoort 
  
 

 

Vergadering nr.   MR 1 

Datum  Donderdag 19 oktober 19.30  

Tijd  
19.30 Opening 
20.30 Joris sluit aan 

Locatie  
OBS Brandevoort hoofdlocatie 
koffiekamer  

Opening: 

Aanwezig: Hajer, Pleun, Ingrid, Sandra, Joris.  

Afwezig met kennisgeving: Bregje 

 5 min 

Mededelingen: 

 Cursus MR, stand van zaken?  

Cursus OMR was fijn. Er kan nog een maandblad besteld worden over 

MRzaken, is nog niet gedaan. School heeft ook een abonnement hierop 

voor PMR.  

MR notulen op de site zetten. Kan Lonneke dat doen?  

Ja dat kan.  

 5 min 

Verdeling van de taken: 

• Voorzitter: Pleun ( in combinatie met penningmeesterschap).  

• Het samenstellen van de agenda; 

• Het bijeenroepen van de vergadering; 
Notulist: Sandra  de verslaglegging van de vergadering. 

• Secretariaat: Hajer en Bregje  

• Het voeren van de correspondentie en het beheren van de voor de 
medezeggenschapsraad bestemde en van de 
medezeggenschapsraad uitgaande stukken. (M.u.v. het opstellen 
van het verslag. Dit zal gedaan worden door de notulist.); 

• Zorgt voor plaatsing van de notulen op de schoolwebsite; 

• Het opstellen van het jaarverslag en dit plaatsen op de website; 

• Het bijhouden van het rooster van aftreden; 

• Bijhouden van de mail. 

• De verspreiding van de verslaglegging van de vergadering vóór de 
volgende vergadering. (via Lonneke?) 

• Het plaatsen van de notulen en agenda’s op de website (Lonneke). 
 

 10 min 

Notulen vorige vergadering: 

Die zijn er nog niet.  

Ter vaststelling 5 min 

Tijd dat Joris aansluit.   



1.  Hoe is het rondje + verwachtingen: 
Dit komt terug als we echt compleet zijn. We zoeken nu nog 2 
ouderleden en nog 1 personeelslid tenminste als we 4-4 willen.  
Hopelijk hebben voor volgende vergadering 12 dec nieuwe 
ouderleden.  
Bericht in nieuwsbrief oproep nieuwe ouder- leden MR.  
Emailadres nog even checken of dat werkt zodat nieuwe leden zich 
op dat adres kunnen aanmelden. Op 1 november kan dit dan mee in 
de nieuwsbrief. Ingrid zoekt uit wat het tijdspad moet zijn en maakt 
de brief hiervoor.  

Bezetting PMR en OMR (zijn we compleet?). 
 
We kijken eerst hoeveel aanmeldingen er zijn of we op 3-3 uitkomen 
of 4-4 qua ledenaantal MR.  
Het zou ook fijn zijn als er nog een ouder in de GMR vanuit OBS 
Brandevoort aansluit. Dat mag ook een combirol zijn met een ouder 
lid vanuit de MR.  
 

 15 min 

2. Opstellen jaarplanning MR: 

• Schoolplein monitoren. Budget hiervoor wordt door de 
gemeente beheerd, net als veiligheid etc. Vinger aan de 
pols is altijd goed zeker over het stukje zorg over waar we 
kunnen gaan we spelen als het plein op de schop gaat. 
Veiligheid van kinderen als monitorpunt MR. Tijdig hiermee 
bezig zijn. We kunnen hierover informatie wellicht 
inwinnen bij gemeente. Er is nog geen deadline qua tijd. Er 
ligt nu een derde concept klaar. Dinsdag 1 nov inloopavond 
voor de betrokkenen. Wanneer we met werkgroepen gaan 
werken zou dit er alvast een kunnen zijn.  

Agenderen Veiligheid van de kinderen mbt schoolplein op volgende 
vergadering.  

• NPO monitoren / scholing 

• Ontwikkelingen van school Staal- edi.  

• Visie van OBS  
Onderwijsinspectie komt in voorjaar op bezoek en kijkt ook naar 
deze punten o.a.  

 

• Pleun past activiteitenplan nog aan met deze aanvullingen.  

• taakverdeling werkgroepen komt op de agenda met doelen 
erbij. We kijken naar interesse van eenieder.  

• Wie maakt MR jaarverslag? 
               Notulen aanleveren aan Lonneke plus de oude als 
                voorbeeld meesturen. Pleun regelt dit met Lonneke.  

• Ziekteverzuimcijfers laatste 3 schooljaren  
(19/20=7,28%  20/21=2,57% 21/22=9,73%) 

Deze cijfers zeggen nu niet zoveel i.v.m. corona. We zijn nu bij 

vervangingsfonds met de hele stichting. Er lag het plan om 

eigenrisicodrager te worden. Dat staat nu door corona nog even on 

hold. Er wordt wel onderzoek gedaan of het rendabel is en hoe 

risicovol. Bij het vervangingsfonds zitten er ook veel regels etc aan 

verbonden.  

 

Ter informatie 
 
 

50 min 



• Lerarentekort/vervangersproblematiek  
De vip pool is nu leeg. Alle mensen zijn ingezet. Er zijn geen 

vervangers. Qrabbl wordt vaak ingezet bij ziekte van leerkrachten of 

dan gaat NPO tijd of werkdrukverlaging  niet door zodat 

onderwijsassistent voor de groep kan. Is nu aan de orde van de dag. 

Er komt na de herfstvakantie weer vacature in de pool. Komt ook in 

de nieuwsbrief dat verwachting is dat klassen helaas naar huis 

moeten worden gestuurd.  

• Schoolgids 22-23 (officieel aftikken, geen inhoudelijke 
aanpassingen gedaan, anders dan verversen van de 
gegevens, zie bijlage. 

Joris gaat de schoolgids inkorten voor de volgende ronde.  

• Geplande schoolontwikkelingen (zie PowerPoint in bijlage) 
Deze doen we als de MR compleet is. Aanvulling geplande scholing 

WO concept coachende leerkracht zou er nog bij moeten staan. 

Joris neemt dit mee.  

• Stukje over BHV 
Er zijn nu meer dan genoeg BHV leerkrachten. De ontruiming is 2x 

per jaar.  

• Nieuwsbrieven en dito bijlagen. Soms is het zo met folders 
van externen. We doen er alleen in wat we voor kkn van 
sport en cultuur belangrijk vinden en tevens met partners 
waarmee we samenwerken. We zijn en blijven kritisch op 
wat we versturen. Het kan wel zo zijn dat er soms zaken bij 
staan die niet voor alle ouders even relevant zijn. Gelukkig 
is wel aan de bijlage te zien of het relevant is voor jouw 
kind(eren).  
 

• MR leden gaan zich Voorstellen in nieuwsbrief. Iedereen 
schrijft een stukje. Pleun maakt een opzet en stuurt dit door 
aan elk MR lid om per mail aan te vullen zodat het in de 
nieuwsbrief van 1 november kan.  
 

3. Terugkoppeling GMR + vragen aan GMR? 
Geen bijzonderheden momenteel verder staat alles in een mail die 
ieder MRlid heeft gehad om nog om na te lezen.  
 

Ter informatie 10 min 

Rondvraag: 

• In nieuwsbrief adres MR mail  plaatsen zodat ouders ook met 
vragen etc kunnen mailen. De inbox moet dan gefilterd worden 
door secretariaat naar interessante vragen of opmerkingen of 
leesstukken die ingebracht kunnen worden namens de ouders/ 
MR inbox. (ook hier weer  2 weken van te voren aanleveren aan 
de voorzitter) in de vergadering. Dit in de nieuwsbrief zetten bij 
stukje voorstellen mr. (doet Pleun) 

  



• Verkeerssituatie met tekening opties of tips geven wat de meest 
verkeersveilige route is naar de Plaetse. Gaat Joris mee aan de 
slag en komt 1 november in de nieuwsbrief.  

• Bedankje oud- MR leden regelt Pleun voor Patricia en Mohamed.  

 

Todolist: 

 

Notulen aanleveren aan Lonneke om op de site 
te plaatsen. 
Zo ook met MR jaarverslag zie boven.  

Pleun 

Past activiteitenplan nog aan met aanvullingen. Pleun 

Inkorten schoolgids. Joris 

MR leden gaan zich Voorstellen in nieuwsbrief. Alle leden 

Bedankje oud -leden. Pleun 

Stukje verkeersveiligheid/ route.  Joris 

Beheer MR inbox en filtering. Hajer en bregje   

                .  

 

Agenderen volgende vergadering 12 december 

• Veiligheid van de kinderen mbt schoolplein.  

• Taakverdeling werkgroepen met doelen erbij.  

• Geplande schoolontwikkelingen en PowerPoint. 

• De verspreiding van de verslaglegging van de vergadering vóór de volgende vergadering. (via 
Lonneke?) en het plaatsen van de notulen en agenda’s op de website (via Lonneke). Deze taak 
bij wie? 

 

 

 


