
 
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

Datum:   19 september2022 

Tijdstip:  19.00 uur 

Locatie: Cuneraschool 

Aanwezig: Henriëtte Vaandering, Richard Verkerk, Rob Diepenbroek, Edwin Zeller, Martijn 

van den Hombergh, Boukje Zonneveld, Annie van Son 

  

 

Deel 1: MR in overleg met directie 

1 Opening en vaststelling agenda  

• Overdracht voorzitterschap Richard -> Martijn 

• Richard draagt het voorzitterschap over aan Martijn en verwelkomt Edwin 

als oudergeleding van de MR. 

• We stellen ons voor via een check-in methode. 

• Dit jaar zijn de taken als volgt verdeeld: secretaris: Rob, de e-mail wordt 

beheerd door Boukje en voorzitter is Martijn. 

• Berend Cornel is nieuwe contactpersoon GMR aangezien Coby niet meer 

zit in de GMR. 

2. Notulen vergadering van:  

-Annie past de opmerkingen van de vorige notulen aan waarna ze 

goedgekeurd zijn. 

 

3. NAV actiepunten: 
- Esmée koppelt terug naar de atletiekvereniging dat het niet 
handig is dat de avondvierdaagse in dezelfde week is als de 
eindtoets van groep 8. 
-Martijn vraagt dit na. 

- Richard neemt contact op met de kandidaten van de verkiezingen:  

-Gedaan. 

4.Mededelingen directie/team (input Henriëtte): 

- Corona plan 

Henriëtte heeft een coronaplan geschreven waarin de diverse scenario's zijn 
beschreven. Hierin zitten veel verwijzingen naar bestaande en aanwezige 



 

protocollen. Het is verplicht dat een MR-lid deze nog doorleest. Richard zal dit 
doen. 

Schoolplan: 

-In januari wordt het nieuwe schoolplan geschreven. Nu wordt het strategisch 
plan op bestuursniveau geschreven dat in januari af is.  
Henriëtte wil ons hier graag in meenemen. Belangrijk om dit op de jaarplanning 
te zetten zodat we hier de tijd voor hebben. In dit plan wordt de visie 
omschreven waar we over 4 jaar staan. Hierbij is het dan belangrijk dat we de 
'stip' op de horizon benoemen en dan aan Henriëtte om te beschrijven hoe we 
die gaan bereiken. We bespreken dit straks voor tijdens deel 2. 

- Input MR nieuw meerjarenplan school 

 

 
 
 

Items jaarplanning 

- Vergaderdata en jaarplanning 2022-2023  
Onze data koppelen we aan de GMR. Wij willen 6 maal per jaar vergaderen. 
De GMR vergadert 5 keer per schooljaar.  
We stellen de volgende data en (extra) agenda punten vast: 

• 15-november om 19:00 uur 
o Input MR jaarplan. 

• 23-januari om 19:00 uur 
o Plan hoogbegaafdheid ook bespreken. 
o Input MR jaarplan 

• 7 maart om 19:00 uur. 
o Vakantieplanning 
o Leerlingenaantallen 
o Concept schoolplan 

• 3 april 2023 om 19:00 uur 
o Tevredenheidsmeting 
o Formatie 
o Evaluatie 



 

o Verkiezingen 

• 30 mei 2023 om 19:00 uur 

 

- Jaarplan 2022-2023 

-het plan is geschreven op het schoolplan. Meer leesbaarder en wat 
compacter. Henriëtte presenteert het jaarplan vanuit het vorige koersplan van 
het SKOVV aangezien er nog geen nieuw plan is.  

We willen met het team een kwaliteitsverbetering inslaan. Henriëtte legt ons de 
nieuwe vergaderstructuur e.d. uit. Door deze manier van kwaliteitsverbetering 
willen we het beste uit de leerkrachten halen. We zijn bezig met een 
professionelere cultuur. Leerkrachten zijn erg positief hierover. 

- Jaarverslag 2021-2022 

Geen opmerkingen/bijzonderheden. 

Blz. 3: Reflectiemomenten/voortgang: tussenevaluatie is het team en de MR. 
We voegen deze toe aan de agenda van januari. 

- Schoolgids 2022-2023 
Schoolgids. Geen echte inhoudelijk verandering en voldoet nog aan alle eisen 
van de inspectie. In grote lijnen hetzelfde gebleven 
-Visieteam (blz. 8) bij punt 1.3 wordt nog het managementteam genoemd. ------
-Karlijn (IB) moet nog worden toegevoegd aan het visieteam. 
-MR graag ook op de juiste manier, inclusief taken, zetten punt (7.3); Boukje 
Zonneveld en Edwin Zeller. 

- Meerjarenplanning MR 

Henriëtte heeft geen aanvullingen. 

 

9. Input ouders 

 - Naschoolse activiteiten is dit iets waar wij over moeten nadenken? Wat is de 

uitvoerbaarheid daarvan? Wat willen we de kinderen bieden? Sport BSO? 



 

Dingen die vanuit de school georganiseerd worden. De NSO hebben we ook 

al. Qua organisatie is dit lastig. We vinden dit niet echt iets voor ons. Dit is 

meer iets voor de BSO qua organisatie. Henriëtte geeft ook aan dat ze de 

leerkrachten hier niet mee wil belasten. 

We begrijpen wel de behoefte van de ouders dat er weinig georganiseerd 

worden. We adviseren dat ouders dit bij de BSO aangeven.  

 

10. Lopende items (evt. aanvullen / opschonen) 

- 

11. Ouderbijdrage: 

- 

 

Deel 2: MR Vergadering 

Vanaf dit jaar nemen we in het tweede gedeelte: instemming/advies/besluit. 

 

Samenvatting ingekomen en uitgegane post /e-mail, update GMR 

a. In: Agenda GMR vergadering 4 oktober (nog niet binnen). 

- 

b. – Papieren post 

- 

Jaarplanning:  

We nemen hem door en Martijn past hem aan. 

• Hoe zien we de school over 4 jaar. 

We bespreken punten voor het schoolplan. 

-Wat voor een school willen zijn? Naast het maximale uit het kind halen. 

-Maatschappelijke insteek? 

-Zelfstandigheid naar kinderen/eigenaarschap. 

-ICT schrijven op ipads etc. 

-schrijfvaardigheid. 

-Besteding NPO gelden 

- We denken hier thuis even rustig over na en komen hier de volgende 

keer op terug. 

-We agenderen dit punt voor de volgende vergadering met Henriëtte erbij 

om het concreter te maken. Richard en Martijn bedenken een actieve 

werkvorm 

 



 

We bespreken ook de jaarplannning wat we eventueel nog aan 

agendapunten willen. 

• In welke punten willen we pro-actief zijn? 

• Stappenplan voor kinderen met zorg. 

• Ritme 1-zorgroute bespreken maar ook bijvoorbeeld het HB-plan. 

• Effecten van blijven zitten n.a.v. blijven zitten. 

• Karlijn (IB) een keer per jaar uitnodigen over bv. zitten blijven en hoe maak 
je keuzes en waar baseer je dat op? Hoe volgen we deze kinderen etc. 

• Eindtoets presenteren (zoals gedaan door Rob&Richard afgelopen jaar). 

• Verschil tussen praktijk en het beleidsplan; vooral de globale lijn; niet 
individuele lijn.  

• Ouderenquête vragen interessant zou zijn om dit met het vorige verslag te 
vergelijken.  

• We denken hier thuis even rustig over na en komen hier de volgende 
keer op terug. 

 

N.A.V. punten besproken in deel 1 van de vergadering 

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

3 juni 2022 

Edwin: Hoe maken we concreet dat datgene wat we voor voorstellen ook 

meetbaar wordt? We bespreken dat dit terug komt in het jaarplan ; al is het 

ene meetbaarder dan het andere. 

 

 

 

 

 

 


