
 
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

Datum:            20 april 2021 

Tijdstip:  19.00 uur 

Locatie:  Thuis via teams. 

  
Aanwezig: Henriëtte Vaandering, Richard Verkerk,  
Martijn van den Hombergh, Wilma van Esch, Annie van Son, Arjan van Erven, Esmée Doets 
(notulist).  

 

Deel 1: MR in overleg met directie 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

           Richard opent de vergadering en stelt de agenda vast 

 

2. Notulen vergadering van 9 maart 2021  

De notulen worden met enkele aanpassingen goedgekeurd.  

 

3. N.a.v. actiepunten 

          Actiepunten zijn uitgevoerd.  

Martijn koppelt informatie met betrekking tot AVG terug naar de OR. 

(G)MR-reglement komt terug in deel 2 van de vergadering 

 

4. Mededelingen Directie 
Subsidietrajecten  

Er zijn momenteel een aantal subsidies beschikbaar vanuit de overheid om achterstanden in 

het onderwijs ten gevolge van Corona te herstellen. Henriette licht toe op welke subsidies de 

Cuneraschool mogelijk aanspraak kan maken en hoe deze middelen kunnen worden 

ingezet. Voornemen is om de middelen met name in te zetten voor extra RT-ondersteuning 

voor individuele leerlingen en het opvangen. Daarnaast wordt er gekeken of de scholen in 

Rhenen gezamenlijk een gedragsspecialist zouden kunnen aanstellen. 

Over alle klassen heen is het beeld dat er weinig achterstand is. Tijdens de studiedag is dit 

geanalyseerd. Er is een lichte achterstand, maar die kan in de rest van het schooljaar nog 

wel rechtgetrokken worden. 

 

Protocol ontoelaatbaar gedrag* 

Henriette licht het protocol toe. Protocol is onderdeel van Beleidsstuk sociaal veiligheid.  



 

Het bevat een stappenplan hoe om te gaan met ontoelaatbaar gedrag, wie welke besluiten 

neemt en hoe gecommuniceerd wordt met ouders. 

 

Protocol weglopen (ter info)* 

School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor weglopen door een kind, maar de school 

moet er wel alles aan doen om weglopen te voorkomen. Mede hierom zijn er recent 

veiligheidsknoppen op de hekken aangebracht. 

 
5. Items jaarplanning 

Formatie 2021-2022 + evaluatie leerlingaantal 

We starten volgend jaar weer met 12 groepen. Het leerlingaantal in de groepen is een beetje 

uit balans. Dat maakt de school kwetsbaar, doordat bijvoorbeeld kinderen uit hetzelfde gezin 

niet meer geplaatst kunnen worden. Daarom is het voorstel om volgend schooljaar te starten 

met een combinatiegroep 3-4.  

De afgelopen jaren is er steeds een grote groep 3. Dit komt omdat er ook 3 kleutergroepen 

zijn. Die 3 kleutergroepen zijn wel nodig om voldoende aanwas te houden voor de 12 

groepen. 

Communicatie over instellen van een combinatiegroep 3-4 gebeurt na de meivakantie. Eerst 

met de ouders van nieuwe groepen 3 en 4 en daarna school-breed. Voor de kinderen uit de 

nieuwe groep 8 komt er ook een nieuwe klassen-indeling in verband met combinatiegroep 7-

8 die met vertrek van de huidige groep 8 opgeheven wordt.  

Ouders mogen meedenken over met wie hun kind graag in de klas komt. 

De PMR keurt de formatie goed. 
 

Vakantieplanning 2021-2022 (aanvulling t.o.v. de vorige vergadering) 

De meivakantie is volgend schooljaar ook weer twee weken. Studiedagen worden nog 

ingepland. 

 

6. Input ouders 

Geen input van ouders ontvangen. 

 

7. Lopende items 

Corona 

Het blijft een spannende tijd, maar gelukkig geen grote problemen. Voorlopig wordt er nog 

steeds in cohorten (klassen) gewerkt. 



 

Eerste kennismakingsgesprek met nieuwe ouders (kleuters) mag fysiek op school na 

schooltijd.  

Deze week krijgt de school zelftests binnen.  

 
Deel 2: MR-vergadering  
 

6. Samenvatting ingekomen- en uitgegane post / e-mail, update GMR  
a. In: GMR-notulen 30 maart* 

Er komt weer een plek in de GMR. Deelname aan GMR kost veel tijd en er is nu voor 

leerkrachten geen compensatie meer, dus het is voor leerkrachten niet zo aantrekkelijk. 

b. Papieren post:  

-Mail van ouder over continurooster: Er is 2 jaar geleden een behoeftepeiling geweest onder 

ouders over het invoeren van het continurooster. Uit de peiling bleek dat die behoefte er toen 

niet was. Volgend schooljaar komt er weer een peiling. Richard reageert op deze mail. 

-Envelop van samenwerkingsverband met folders over ondersteuningsplanraad: dit is een 

soort MR van het samenwerkingsverband. Ze zoeken ouders of personeelsleden die actief 

mee willen denken over het ondersteuningsbeleid. Richard zet een oproep in de Blauwe 

Brief 

c. Infoavond van CNV: Richard is bij deze infoavond geweest met als thema’ contact met je 

achterban’. Tijdens deze bijeenkomst heeft hij met de man van CNV gesproken over het 

GMR-reglement. GMR-reglement staat vast, maar wij kunnen er als MR wel onze eigen 

versie van maken. Richard gaat met Coby en CNV in gesprek om te kijken of de punten 

zoals eerder besproken in de MR overgenomen kunnen worden. 

 

7. Items jaarplanning: 

Evaluatie functioneren MR 

Complimenten voor voorzitterschap van Richard.  

Open contact met Henriëtte is heel prettig en dat maakt het functioneren van de MR ook 

makkelijker. We zijn op school nu meer een meedenkend orgaan. 

Voor nieuwe MR leden ontbreekt soms kennis over hoe het werkt op school, dat heeft tijd 

nodig.  

 

Verkiezingen MR* 

Samenstelling volgend jaar: 

- PMR: Richard (vz), Annie, vacature voor nieuw personeelslid.  

- OMR: Martijn, Esmée (secretaris), vacature  

Werving van een nieuw personeelslid gaat via de interne memo. 



 

Werving van een nieuwe ouder:  

 23 april oproep in de Blauwe brief (actie Esmée).  

 Tot en met 14 mei kunnen geïnteresseerde ouders zich per mail aan melden voor de 

MR. Richard mailt de twee ouders die zich vorig jaar hadden aangemeld. 

 Arjan vraagt ouders na aanmelding om een stukje te schrijven over wie ze zijn en 

waarom ze graag in de MR gaan. Dit kan dan in de Blauwe brief van 21 mei.  

 In week 20 vraagt Richard aan Theresa om stembriefjes te maken 

 In week 22 (uiterlijk 4 juni) kunnen ouders stemmen. Stemmen doen we schriftelijk, 

dat is AVG technisch gezien het meest praktisch. Elk oudste kind krijgt twee briefjes 

mee, zodat beide ouders/verzorgers kunnen stemmen. Deze briefjes in de stembus 

gedaan worden, bij beide ingangen een stembus.  

 Op 8 juni is de laatste MR vergadering, dan kunnen we het nieuwe MR lid bekend 

maken. 

 Op 11 juni kan de uitslag in de Blauwe brief gecommuniceerd worden. 

  

Martijn past planning verkiezingen aan op basis van huidige schema. 

 
8. N.A.V. punten besproken in Deel 1 van de vergadering: 

Geen opmerkingen 

 
9. W.v.t.t.k. / rondvraag en sluiting 

Niet van toepassing 
 

Actiepunten: 

 Richard reageert op mail van ouder over continurooster. 

 Richard plaatst oproep voor ondersteuningsplanraad in de Blauwe Brief 

 Richard gaat met Coby en CNV in gesprek om te kijken of we het MR reglement 

zoals voorgesteld door de GMR kunnen aanpassen op basis van onze eigen punten. 

 Esmée maakt oproep voor nieuw lid van de OMR voor de Blauwe Brief 

 Richard mailt de ouders die zich vorig jaar hadden aangemeld voor de MR ivm 

aanstaande verkiezingen 

 Arjan vraagt de ouders die zich aanmelden voor de MR om een introductie stukje te 

schrijven voor de Blauwe brief 

 Richard vraagt Theresa om stembriefjes te maken voor de MR verkiezingen 

  Martijn past planning verkiezingen aan op basis van huidige schema. 

 

Volgende vergadering: 8 juni 2021 Wilma notuleert. 


