
Notulen 3MR vergadering 
Datum: 3-11-2020 
 
Aanwezigen oudergeleding: Ilona, Vincent, Willem Peter, Rob,  
Aanwezigen leerkrachten: Esther, Robin, Karin, Karlijn, Brenda 
Aanwezigen directie: Gerrie, Linda, Annemarie, Miriam 
 

1. Corona afspraken/maatregelen 
Bij een besmetting neemt de locatieleider contact op met de GGD hoe te handelen. 
Indien je niet langer dan 15 min in contact bent geweest is er meestal niks aan de 
hand, wel in de gaten houden of je klachten krijgt. 
De scholen hebben nagedacht in de teams hoe te handelen indien er docenten 
uitvallen. MR wordt hiervan op de hoogte gesteld zodra dit het geval is. 

 
2. Jaarplanning 

Volgende 3MR vergaderingen zijn op 9 maart (Meent) en 25 mei (Regenboog). Heb 
je punten die je besproken wilt hebben kan je dit van te voren aangeven via mail of 
bij de locatieleider 

 
3. Risico Inventarisatie & Evaluatie en Plan van aanpak 

Deze inventarisatie is 1x per vier jaar verplicht. Punten van aandacht die uit deze 
analyse komen hierop moet een plan van aanpak geschreven worden. Het resultaat 
van de afgenomen RIE wordt eerst besproken met de locatieleider en de 
leerkrachten. vervolgens neemt de locatieleider de uitslag en het plan van aanpak 
mee in de MR vergadering. Stel vragen hierover in je MR.  
De enquête personeel is anoniem ingevuld. Gerrie vind het jammer dat niet iedereen 
van het personeel de RIE heeft ingevuld, dit geeft een vertekend beeld. Op deze 
manier kan je juist aangeven wat er verbeterd kan worden. 
 

4. Begrotingen 
Er is een conceptbegroting voor elke school opgesteld. Deze begroting past bij je 
jaarplan met jaardoelen die de school heeft opgesteld. Hierin staat wanneer wat 
aangeschaft wordt gebaseerd op de plannen en keuzes van de school. Deze is 
besproken met Han Bisselink (financiën), de locatieleider en Gerrie. Er is ook een 
activastaat waarop staat wat er op school aanwezig is (methodes en materialen) en 
wanneer het afgeschreven is. Deze staat wordt goed bekeken en in overleg met het 
team bekeken of er vervanging nodig of gewenst is. 
Nadat de concept begroting besproken is wordt hij met financiën nog definitief 
vastgesteld.  
Er wordt komend jaar ook een meerjarenplan opgesteld door de locatieleiders en 
Gerrie, hierover gaat het team meedenken. Dit zal ook terugkomen in de MR 
vergaderingen. 
Linda wil graag de conceptbegroting met de MR bespreken om in gesprek te gaan 
voordat deze definitief vastgesteld wordt. MR heeft hierover geen adviesrecht.  
Vincent heeft de wens om een extra document aan de begroting toe te voegen om bij 
wisselingen te voorkomen dat er plannen die gemaakt zijn verloren gaan. Deze 
bijlage geeft context aan een begroting. Deze behoefte is ook bij Esther. Hoe leggen 
we dit vast?  



Gerrie gaat dit oppakken met Han Bisselink hoe we dit in de hele stichting kunnen 
vormgeven. 
 

5. Inhoudelijke samenwerking tussen de 3 scholen qua onderwijs en leiderschap 
Ook mbt scholing gaan we een meerjarenplan opstellen waardoor diverse mensen 
ook voor individuele scholing aan bod kunnen komen. Deze scholing moet passen 
binnen de schoolontwikkeling. In de startgesprekken worden de behoeftes goed in 
kaart gebracht en bijgehouden zodat iedereen aan bod komt. 
Op alle locaties is er een scholing EDI geweest. Stimuleren elkaar hulp vragen en 
kijken bij elkaar in de groepen. 
Ook worden er bouw overleggen met de drie locaties gevoerd door de leerkrachten. 
Locatieleiders weten elkaar goed te vinden en hebben regelmatig overleg. Van 
praktische vragen tot uitwisselen ideeën. 
Rob vraagt zich af: zijn er nog andere mogelijkheden tot uitwisseling tussen alle 
scholen. Linda geeft aan dat we scholing proberen te combineren. Laatst hebben we 
dit met EDi gedaan. 
 
Rob: Betrokkenheid ouders loopt terug door corona. Minder contact met 
leerkrachten. Ouders missen volgens Rob het fysieke contact. Er is contact op 
afstand, oc is betrokken. Hoe is het bij anderen? 
Sterappel: loopt nog goed. Geeft vorm van rust voor leerkrachten. Andere creatieve 
manieren van contact worden ontdekt. 
Regenboog: beeld is herkenbaar. Er zijn ouders die afstand voelen. 
 
Willem Peter: zijn er gezamenlijke scholings momenten gepland met de drie 
scholen? 
Er zijn scholings momenten gepland. Door corona wordt dit iets anders vormgegeven 
maar een ieder is wel met hetzelfde onderwerp bezig. Ook de kosten worden dan 
gedeeld. 
 
7. MR reglement 
MR reglementen bekijken op de scholen op de komende MR vergadering. De 
Regenboog heeft er één van 3 jaar geleden deze wordt gedeeld. Deze bekijken, 
aanpassen voor eigen school en plaatsen op de website. 
 
8. Integraal huisvestingsplan 
Gemeente bekijkt wat er tussen 5-10 jaar moet gebeuren met de schoolgebouwen 
van de Sterappel, Meent en Eben Haëzer zij zijn oud. Maart moet dit plan besproken 
worden. 
 
Rondvraag/Wvttk 
Robin: Sterappel hebben in de herfstvakantie een demo van de MR academy 
gevolgd. Nieuwe ouders en leerkrachten scholen voor MR. Er zijn veel 
voorbeelddocumenten en er kan gechat worden met dit bedrijf als er vragen zijn over 
bijvoorbeeld instemmings of adviesrecht. Zij willen de scholing gaan volgen. 
 
Vincent:  
- Verzoek of er eerder stukken gedeeld kunnen worden met de MR. 



- IHP: heeft dat te maken met mogelijke nieuwbouw in de toekomst? Ja 
- Meent loopt terug hoe gaat het met de toekomst? Situatie speelt over drie jaar op  
  basis van de leerlingaantallen.  
 
Communicatie naar ouders:  
Regenboog heeft bij Gerrie aangegeven dat het verwarrend was dat er soms mails 
komen vanuit de locatieleiders en soms vanuit de directeur. Dit omdat hierdoor niet 
duidelijk is voor ouders wie aanspreekpunt is van de school.  
Gerrie volgt de lijn vanuit het organogram. Mailt Krista de directeur verstuurt zij de 
mail naar ouders, anders stuurt de locatieleider de mail. 
Hoe denkt iedereen hierover? 
Vincent kan zich erin vinden. Positionering locatieleider draagt hieraan bij. 
Rob: ziet geen verwarring, ook vanuit andere ouders niks erover gehoord 
Gerrie kan zich vinden in de antwoorden. Mailings komen voortaan vanuit de 
locatieleiders. 
 


