
Agenda MR vergadering 07-12-21  
  

1. Opening en mededelingen   
Aanwezig: J.A, J.J., B.R., D.Z., P.G., A,V.   
Afwezig: n.v.t.  

2. Data volgende vergaderingen plannen  
3. Berichten via facebook moeten via mail  

1x per maand ‘kijkje in de groep’ via Parro.  
Wanneer er discussies via Facebook gaande zijn, graag ook oppakken in MR. Gesprekken via 
Facebook kunnen ook interessante onderwerpen opleveren om op school te bespreken.  

4. Vanuit het team  
• Opbrengst wandelen voor water  

Procedure voor sponsoractie aanscherpen. Het volledige, opgehaalde bedrag wordt 
overgemaakt naar Wandelen voor Water. Dit wordt gecommuniceerd in de Bijpraten.  
  

• Inzet van gelden rondom taakverlichting (budget werkdrukmiddelen) en 
wegwerken van achterstanden (NPO-gelden).  

Vraag of duidelijk omschreven is hoe deze gelden worden ingezet. Dit staat in het 
jaarplan en wordt in januari geëvalueerd, indien nodig aangepast en met het team 
gecommuniceerd.  
Opmerking in MR: NPO-gelden maken een deel van de begroting sluitend, waardoor de 
extra begeleiding gewaarborgd wordt. Hoe blijft het mogelijk om deze voorzieningen 
structureel gefaciliteerd te krijgen? Basisbudget blijft krap. Subsidies zijn op 
projectmatige basis. Hierdoor is het stellen en halen van doelen op de lange termijn 
lastig.  
  
5. Evaluatie tevredenheidsonderzoek   

• Sessie van 17-11 is gericht op 4 punten, te weten  
Ontwikkelkansen en arbeidsomstandigheden: in koersgesprekken  
Communicatie: al actie op ondernomen richting ouders (o.a ‘kijkje in de groep’). Punt 
blijft op agenda. Ook communicatie intern.  
Leiderschap: verdiepend gesprek met ouders en team.  
Differentiatie  
  
Petra deelt padlet met informatie. Onderzoeken welke taak de MR hierin kan hebben.  
  
6. Inzet personeel   

• Het invalprotocol bij afwezigheid/ziekte (langdurig)   
Protocol is gedeeld met team en ouders.  
Vanuit ouders positieve geluiden dat afwezigheid en ziekte hier op school goed geregeld 
is.  
  
7. GMR   

• Professionalisering faciliteren door bestuur: m.n. voor collega’s die in hun 
studieverlof invallen. Agora profileert zich als werkgever waar professionalisering 
hoog in het vaandel staat.   
• Prestatiebeloning, gratificatie en toeslagen: regeling besproken voor collega’s 
die een uitzonderlijke didactische/pedagogische leveren. Hoe helder zijn de criteria? 
Directie kan bij HR een voorstel doen voor een toelage. Bijvoorbeeld 
onderwijsassistenten die voor de groep staan. Er is een schema vastgesteld voor 
onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Richtlijnen om als leerkracht in 



aanmerking te komen voor de prestatiebeloning zijn nog onduidelijk.   
Bindingstoelage is mogelijk wanneer je in je laatste schaal zit.  
• GMR aanpassen in grootte; met 30 personen is de groep te groot om zaken 
goed te kunnen bespreken. RvT wil dat ook graag anders. Komend schooljaar wordt 
naar een vorm gezocht.   

  
Mee naar komende bijeenkomst:  

• Gendervraagstuk bij aanmeldingen en aanspreekvormen  
• Aanbevelingsbrief van de accountant  

    
8. Covid-19   

Communicatie vanuit school is op zich op orde. Beleid vanuit overheid blijft wat onduidelijk 
en veranderlijk. Besmettingen in de groepen lopen op, aantal zieken ook. Zelftests zijn nog 
niet binnen voor de bovenbouw.  
  

9. MR scholingsbijeenkomst  
Stukken uit de link van J.A. doornemen. Volgende vergadering samen bespreken a.d.h.v. het 
MR-reglement en rollen aanscherpen.  
  

10. Rondvraag  
Website? Staat op het lijstje van P.G.  

 


