Jan Vermeer ‐ het Raam
Notulen MR vergadering
Dinsdag 30 november 2021 | 19.30‐ 21.00

Openbare vergadering met directie van 19:30 – 21:00 uur
Aanwezig: Karin, Bas, Lars, Marieke en Petra (notulen)
1. Opening en vaststellen agenda
Welkom aan Marieke. Marieke vervangt Mira in de MR. Agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen worden nog rondgestuurd zodat Karin en Marieke er nog naar kunnen kijken. Na akkoord
kunnen de notulen naar Charley of Jacqueline zodat het op de website geplaatst kan worden.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
Ingekomen stukken : Concept begroting, besteding NPO middelen, presentatie jaarvergadering OR /
VJV / MR.
Concept begroting wordt door Karin toegelicht. Deze begroting wordt nog besproken in de GMR en
met de Raad van Toezicht. Jan Vermeer zit in een luxe positie dit jaar omdat er veel geld beschikbaar
is door het NPO (Nationaal Programma Onderwijs).
Mededelingen: In de onderbouw hebben de leerkrachten te maken met andere regels voor 3‐ jarige
dan 4‐ jarige in het kader van het snottebellenbeleid. 3‐jarige die komen wennen zitten formeel op
de kinderopvang en mogen met een snottebel naar de opvang en daarom mogen ze dus ook wennen
op school met een snottebel.
Er zal een extra bericht naar de ouders gaan over de nieuwe maatregelen. Buiten spelen zullen we
nog per bouw doen omdat dat buiten is maar alle andere activiteiten per groep zoals gym en HVO
zullen voorlopig niet doorgaan. Deze activiteiten doen we nu per klas. Daarnaast zal er een extra
uitleg komen voor de ouders over cloudwise / classroom. Met name voor de ouders van de leerlingen
in groep 3 en groep 6. Dan zijn de ouders in ieder geval voorbereid in het geval dat de scholen hun
deuren moeten sluiten en er thuis onderwijs gegeven moet worden.
Het sociaal veiligheidsplan kan volgende keer op de agenda.
MR vraagt hoe het nu gaat op school. Karin geeft aan dat het rustig is. De nieuwe leerkrachten zijn
goed gestart en vinden hun weg op Jan vermeer. Iedereen is blij met de extra activiteiten die
georganiseerd kunnen worden door de NPO middelen. Er worden vaak groepjes kinderen uit de klas
gehaald om andere activiteiten te doen zoals iets creatiefs met Maaiky of techniek met Esther.
Doordat het kleine groepjes zijn, zijn de kinderen gemotiveerder. De leerkracht heeft dan een
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kleinere klas en is er dus meer quality time voor de kinderen die nog in de klas zitten. Dat werkt voor
iedereen heel goed.
MR is ook benieuwd hoe het staat met de splitsing van de scholen (Maria Duyst en Jan Vermeer) en
het nieuwe logo. Karin geeft aan dat het nieuwe logo een tijd heeft stil gelegen. Daar is in de
afgelopen periode geen prioriteit aan gegeven. Dat moet nog een keer opgepakt worden. Verder
heeft Jan Vermeer nog geen nieuw brin nummer. Er is wel een apart schoolplan. Het is onduidelijk
wat er verder nog nodig is.
4. Jaarplanning 2021‐2022, aanpassing huishoudelijk regelement?
Petra doet een voorstel voor de data (ongeveer gelijk aan de data van afgelopen cyclus).
5. Jaarvergadering OR MR Stichting Vrienden (12‐10‐2021)
Dit onderwerp is niet uitvoerig besproken. De jaarvergadering was uiteindelijk hybride. Er waren
zowel ouders op school aanwezig als online. Ouders waren enthousiast om zaken op te pakken.
Ouderraad gaat daarmee aan de slag.
6. Ouderparticipatie en contactmomenten
Op dit momen is het vanwege de corona maatregelen niet mogeljk dat ouders de school
binnenkomen.
7. Covid‐19
Is reeds bij de mededelingen besproken.
Directie kan MR‐vergadering verlaten
1. taakverdeling
Lars en Marieke kijken naar de mappen in one drive en de toegang tot de mappen. Daarnaast zullen
ze uitzoeken hoe het zit met het mailadres. Lars pakt de secretaris rol op (ism Marieke)
2. communicatie achterban, samenvatting voor nieuwsbrief, email, drive
Petra maakt een voorzet voor een bericht in de nieuwsbrief.
Actielijst
2022‐11‐30
2022‐11‐30
2022‐11‐30

Wanneer
zsm
2022‐02‐25
2022‐02‐07

Wat
Jaarplanning (data)
Stukje nieuwsbrief over de MR
Sociaal veiligheidsplan op de agenda

Wie
Petra
Petra
Karin

MR vergaderingen Raam 2021 / 2022
19.30 uur vooroverleg – 20.00 – 21.30 uur overleg met directie
2021

2022

Dinsdag 21 september
Dinsdag 12 oktober – jaarvergadering OR/MR/Vrienden
Dinsdag 30 november

Maandag 7 februari
Donderdag 31 maart
Dinsdag 24 mei
Maandag 27 juni
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