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Datum: 14 november 2022 
Aanwezig: OMR: Bas van Liere (voorzitter), Saskia van der Heide, (notulist) Misha van 

Hamersveld; PMR: Sharon Reneman, Miranda van de Luijtgaarden, Marcia 
Vervloet als eventueel nieuw lid.  

Afwezig:  Jessica Warmenhoven (PMR) 
 

Evaluatie jaarplan 2021-2022 en jaarplan 2022-2023 bespreken en aftikken 

Op het jaarplan wordt de vraag gesteld of de nieuw gestelde doelen haalbaar en meetbaar 
zijn. Dit omdat bleek dat sommige doelen doorgeschoven zijn naar dit schooljaar. Noortje 
denkt dat alle doelen haalbaar zijn en we met elkaar goede keuzes maken in wat nog meer 
aandacht verdient om goed geïmplementeerd te worden. De MR keurt het jaarplan goed.  

Subsidieaanvraag basisvaardigheden  

We hebben een subsidie gekregen voor ‘Verbetering basisvaardigheden’. Dit is een fors 
bedrag. Het idee komt op om een deel van dit bedrag te besteden aan digivaardigheden.  

Schoolplan	en	gezamenlijke afname kwaliteitsvragenlijst  

Het schoolplan geschreven door Ronald is geschreven tot 2023.  Vanaf 2023 tot 2027 moet 
er een nieuw schoolplan komen. Het SPO schrijft ook een nieuw Koersplan met speerpunten 
en hier gaan we als school onder zitten als een soort kapstok. Er wordt een 
kwaliteitsvragenlijst afgenomen en aan de hand van deze vragenlijst en de uitkomst kunnen 
wij ons jaarplan schrijven. Deze vragenlijst wordt in januari uitgezet naar ouders, 
leerkrachten en een deel van de leerlingen.  

Nieuwbouw 
Noortje heeft in overleg met het SPO besloten dat er hulp komt bij het leiden van de 
nieuwbouw. Dit omdat het veel tijd en energie kost naast het leiden van de school. Hier 
komt ondersteuning voor vanuit een directeur en een leerkracht binnen het SPO. Hier is een 
goede overdracht mee geweest. Noortje wordt hier wel van op de hoogte gehouden. De 
planning is nog steeds dat we na de meivakantie in het nieuwe gebouw zitten.  
 
Er zijn leuke ideeën voortgekomen uit de herfstmarkt. Saskia bespreekt de ideeën even om 
te kijken of alles haalbaar is binnen de nieuwbouw. Dit wordt verder opgepakt door de OR.  
 
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 
Deze schuiven we door naar de volgende vergadering omdat hier wat vertraging in is 
gekomen. De reden hiervan is een fout in het systeem vanuit het bestuur.  
 
Werkverdelingsplan evalueren 
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In het team merken we dat de huidige oplossing bij ziekte van collega’s veel vraagt van 
collega’s en groepen. Wanneer een collega ziek is wordt de groep verdeeld over de andere 
groepen. De afgelopen tijd komt dit zo regelmatig voor dat we merken dat de druk hierdoor 
te hoog wordt. We krijgen van collega’s terug dat het een weerslag heeft op de dynamiek in 
de groep als er meerdere dagen achter elkaar kinderen bij zijn en dat dit een negatief effect 
heeft op het onderwijs dat wordt gegeven. Omdat we hierbij praten over een langdurig, 
maatschappelijk probleem dat niet alleen bij ons op school speelt is het lastig hier een 
hapklare oplossing voor te bedenken. Daarnaast merken we dat het soms toch nodig is 
ambulant personeel zoals leraar ondersteuners in te zetten voor de opvang van groepen. In 
het team zijn we opzoek naar andere oplossingen om het met elkaar dragelijk te maken en 
zo veel mogelijk onderwijs op school te geven. Hier hebben we op de studiedag en bij 
teamvergaderingen over gesproken en het komt terug in het MT overleg. De oudergeleding 
van de MR geeft als advies open en transparant te communiceren met ouders over dit 
maatschappelijke probleem en te benoemen welke oplossingen we al hebben geprobeerd 
en wat voor invloeden dit heeft gehad. Dit nemen we mee in de communicatie vanuit 
school.  
 
Gesprekken vanaf volgend schooljaar 
In het team is samen met de PMR gesproken over een verandering in de voering van de 
oudergesprekken. Na een enquête van de PMR is gebleken dat het team hier graag 
verandering in wil. Daarom heeft Noortje met de PMR besloten dat we per volgend 
schooljaar verandering brengen in wanneer we de gesprekken faciliteren. Dit communiceren 
we voor de zomervakantie naar ouders. 
 
Rondvraag  
Saskia spreekt haar zorgen uit over het aantal ouders in de OR. Er zijn te weinig ouders en er 
moeten echt nieuwe ouders bij. Er wordt nogmaals een oproep gedaan voor nieuwe ouders. 
 
Marcia ziet het zitten om Misha te vervangen in de MR. In de volgende MR vergadering 
neemt Misha afscheid.  
 
 
 
Vergaderdata: 
 
26 januari 2023  fysiek  19:30 
14 maart 2023 online 19:00 
24 mei 2023  fysiek 19:30 
20 juni 2023  online 19:00 
 
Nieuwe werkafspraak: Als iemand een andere datum of tijdstip wil vergaderen dan geef je 
dit bij Bas aan. Hij zal dan een datumprikker sturen.  


