
MR – vergadering De Oceaan (via Teams) 

6 september 2021  
19.00 – 20.30 uur 

 
Aanwezig: Cindy Swart, Bianca Meiland, Jelle Agema, Charita Dundas, Mariska van den Bos (notulen) 

Afwezig: Sandra Wouters 

 

1.  Mededelingen 

Er is een extra agendapunt ingebracht. De OMR wil graag de status van de instemmingsprocedure 
rondom de schoolgids bespreken. Dit gaat uiterst moeizaam mede doordat er alleen communicatie 
via mail mogelijk was. In de derde versie waren eerder aangebrachte wijzigingen weer hetzelfde als 
in de eerste versie. Verder was er nog niet op al onze vragen en verzoeken ingegaan. Wij waren het 
overzicht, meer tijd dan nodig en het enthousiasme kwijt.  
Ronald heeft nu per mail aangegeven dat wij alleen op de hoofdlijnen van de schoolgids instemming 
moeten geven. Wij bespreken de mogelijke stappen hoe wij gezamenlijk tot een schoolgids kunnen 
komen waarin iedereen zich kan vinden. 
Volgende vergadering met Ronald erbij zullen wij dit proces evalueren. Charita geeft als eerste punt 
hiervoor al aan dat er te weinig tijd voor de MR is om te reageren op de concept versie. In principe 
horen wij hiermee te starten in maart. 

 
2.  Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 6 juni 2020  
Vaststellen agenda en notulen 
Niet iedereen heeft tijd gehad om de notulen vandaag door te lezen. Voor een vlotte afhandeling 
nemen we hem direct door. Iedereen gaat akkoord. Jelle zorgt dat de notulen online gezet worden  
 
Actiepunten uit vorige notulen 

- Willen wij Jeanette nog uitnodigen? In de MR jaarplanning staat opgenomen dat wij een 
jaarlijks een verslag ontvangen van de vertrouwenspersoon. Dit wordt niet opgesteld zoals 
Ronald eerder aangegeven heeft. Hij heeft voorgesteld om haar uit te nodigen zodat zij enige 
achtergrond informatie kan geven over haar rol van aandachtsfunctionaris. Jelle geeft aan 
dat er in een verslag best statistieken kunnen worden weergegeven. We bespreken 
gezamenlijk dat hieruit bijvoorbeeld aandachtspunten voor de school naar voren kunnen 
komen die ook van belang zijn voor de MR. Cindy nodigt Jeanette uit voor de eerst komende 
vergadering.  

- Cilia gaf in haar laatste MR vergadering aan dat ze een goed voorbeeld document heeft 
waarin de achterban van de MR geïnformeerd wordt. Cindy neemt meteen contact op met 
Cilia en stuurt het door naar alle MR leden.  

- Sharepoint wordt niet door alle leden gebruikt. De notulen zal daarom per mail mailen naar 
iedereen worden verstuurd.  

 
3. Notulen en agenda GMR (Sandra) 
Sandra is er niet. Wachten tot volgende vergadering 

 
4. Vaststellen jaarverslag 2020 MR (Mariska) 
Het jaarverslag van 2019 -2020 zal na goedkeuring van Ronald op de website worden geplaatst. 
Charita zal een opzet maken voor het jaarverslag van afgelopen jaar nadat het laatste jaarverslag 
online staat. 

 
5. Jaarplanning 2021-2022 
Om een passende jaarplanning op te kunnen stellen vragen wij Ronald aan te geven wanneer wij 
input kunnen ontvangen op MR instemmings- en advies gerechtige onderwerpen. 



Mariska stuurt een ‘gestripte lijst’ naar Ronald. 

 
6. Jaarrooster 2021-2022 
Vergaderdata moeten worden vastgesteld. De dinsdag blijft de voorkeurs dag van de meerderheid. 
Na overleg besluiten wij om Ronald om de vergadering  uit te nodigen. Om hem voldoende aandacht 
per agendapunt te kunnen geven zullen we maximaal twee punten in dit half uur behandelen. 
Informatie die vooraf ontvangen kan helpen dieper in te gaan op de punten. Actiepunt Charita stelt 
jaarrooster op 

 
7. Rondvraag 
 
Het e-mailadres in schoolgids klopt niet. Op onze site staat het juiste adres. Wellicht heeft Ronald 
een nieuw adres aangemaakt hij is nu, na vertrek van Christiaan, namelijk verantwoordelijk voor de 
ICT op school. 
 
Cindy vertelt over een situatie waarbij het niet mogelijk was om afwezigheid door ziekte van een 
leerkracht op te vangen binnen de unit. Er is momenteel geen invalpool door het leraren te kort. We 
gaan na hoe de besluitvorming werkt en welke mogelijkheden er zijn. Charita geeft aan dat het 
formatieplan hierin meer duidelijkheid over kan geven. 
Tijdens de voorbespreking van de volgende vergadering pakken wij dit verder op. 
 


