
Verslag MR vergadering 11 mei 2022

Aanwezig

Oudergeleding

● S. Rappange

● M. Lenis

(F.Hengelaar afwezig met kennisgeving)

Personeelsgeleding

● G. van der Weide

● F. Stuurman

● J. Kleene

Overige aanwezigen:

● J. Verhoeven

1 Opening en vaststellen agenda

Fenje is ziek, er wordt een bloemetje gestuurd.

Er worden diverse personele mededeling gedaan, sprake van flink veel ziekte maar niet

werkgerelateerd.

MR besluit uit eten te gaan. Woe 29 juni.

Het schoolfruit is gestopt.

2 Werkverdelingsplan / Formatieplan

Het werkverdelingsplan gaat over taakverdeling van het personeel. onderdeel daarvan zijn de

werkdrukmiddelen. Daarvoor wordt o.a gymvakdocent Delano ingezet. Twee jaar geleden is dit

document opgesteld, wordt elk jaar doorlopen. PMR is verantwoordelijk voor het plan. Staat op

agenda om te actualiseren. Geen grote verandering verwacht.

1e versie formatieplan: er zijn twee vacatures voor volgend jaar (4 dagen leerkracht) en voor een

conciërge (2 dagen).

Communicatie naar ouders over formatie: pas als plaatje rond is en vacature is ingevuld. Optie is om

eventueel alvast de groepsindeling bekend te maken, zonder de leerkrachten. Jeroen maakt nog

keuze wanneer dit bekend wordt gemaakt.

3 Vakantierooster

Gaat over de vakanties in volgend schooljaar, deze wordt vastgesteld.



4 Ontwikkelopdracht kleuters

Deze opdracht loopt door ondanks dat Christl niet geheel inzetbaar is wegens ziekte. Jeroen en

marjolein helpen hier ook bij. Er is meer rust te zien in de groepen. Ontwikkeling van kinderen

kunnen nu beter in kaart worden gebracht. De scholing voor de onderbouw leerkrachten, wordt met

jaar verlengd.

MR merkt op dat het rapport voor groep 1 -2 dit jaar anders was. Zijn eigenlijk observatielijsten van

Kijk en geen rapport.  MR geeft aan dat het soms moeilijk is om kind te herkennen in het rapport.

Meer ruimte voor tekst over de ontwikkeling van een kind in het rapport dan alleen het scoren van

bolletjes. Rapport schrijf je of voor de kinderen of de ouders. School kijkt naar wijze van rapporteren;

optie meer persoonlijk maken.

5 Terugkoppeling GMR dag

Sophie en Jeroen zijn hier naar toe geweest. Er was beperkt uitgenodigd, en er was meer uit te halen

geweest De GMR wil meer verbinding met de MR maar is lastig van de grond te krijgen.

Wel/niet GMR uitnodigen? Wel goed om bepaalde onderwerpen uitwisselen zoals jaarplannen etc.

Goed om elkaar te kennen en elkaar weet te vinden. Sophie nodigt uit.

6 Afsluiting met rondvraag

De actiepunten worden nagelopen:

Percentage instroom; Jeroen heeft dit uitgezocht. Rondleiding tussen 2-4 jaar. 53% heeft zich al

aangemeld. Dit kan nog hoger worden. Is slechts een indicatie. Was ook bedoeld om te vergelijken

met andere Oosterbeekse scholen.

Jeroen heeft geen reactie op de brief groepenverdeling gehad (wel 1 positieve reactie).

Kwaliteitskaart huiswerk: daarvoor wordt een afspraak gepland; komt terug volgende agenda.

Matthijs gaat voortaan de actiepunten agenderen.

Foto’s website; Jeroen heeft een ouder benaderd. Bij start nieuwe schooljaar moet de website

helemaal up to date zijn.

Servicedesk; apart MR email adres doen ze niet vanuit Flores. Mr maakt daarom zelf een gmail

account. Actiepunt Frederique plus communiceren naar ouders (start nieuwe schooljaar). Mr.

bernulphusschool@gmail.com.. die is al bekend Dominique vragen; actie Sophie.

Fenje is ook gekoppeld.

A-team; komen volgende vergadering op 20 juni.

Rondvraag; MR vraagt hoe wordt omgegaan met verzoeken vrij zijn buiten de vakantie? Bij geen

gewichtige reden dan wordt dit afgekeurd. Als vaker voorkomt dan wordt er gerapporteerd bij

leerplicht ambtenaar.

mailto:bernulphusschool@gmail.com


Actiepunten

● Kwaliteitskaart huiswerk nalopen: PMR

● Actiepunten agenderen en kwaliteitskaart huiswerk: matthijs

● Foto’s website: Jeroen

● Dominique benaderen gmail account MR: Sophie

● A-team agenderen 20 juni: Matthijs

● GMR uitnodigen/benaderen: Sophie

● Communicatie over formatie/indeling groepen volgend jaar; Jeroen


