
MR – vergadering De Oceaan 

15 februari 2022  
19:00 – 20:30 uur (via Teams) 

 
Aanwezig: Cindy Swart, Bianca Meiland, Jelle Agema (notulen), Charita Dundas, Ronald (van 19:30 –  

20:15u) 

Afwezig: Mariska van den Bos, Sandra Wouters 

 

 

1.  Mededelingen 
 

Geen mededelingen. 

 

2.  Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 22 januari 2021  
 

De notulen zijn online gezet (Mariska 6 september nog navragen); 6 okt 2020 staat er nu wel op, of 

niet? Ronald nog even vragen. 

3. Notulen en agenda GMR (Sandra) 

 

Volgende keer; Sandra is afwezig, heeft conceptnotulen doorgestuurd aan Charita. is afwezig. 

 
4. Voorbereiding verkiezingen oudergeleding 

 

Stemming afwachten of ouders de school in mogen; Charita en Jelle kijken naar procedure 

Cindy: MR-lid heeft zitting voor duur van twee jaar; treedt af en is terstond herkiesbaar. 

Ronald zal als het niet anders kan het schema voor de PMR invullen, aangezien er nu maar één 

personeelslid zich heeft aangemeld. Geprobeerd wordt het onderling op te lossen. Het overzicht voor 

PMR dat er nu ligt is verouderd. 

 
5. Voorbespreking rapportage tevredenheidsonderzoek 

Zie eerder verzonden stukken. 

 

19:30 – 20:15u met Ronald 

6. De huidige coronasituatie op school 

Ronald heeft hiervan een overzicht gestuurd. Er zijn nog geen hele klassen die naar huis gestuurd 

worden. Wel individuele leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die Corona had. 

Ronald: de situatie op De Oceaan is stabiel, zeker vergeleken met andere Agora-scholen. Nu vijf 

besmette leerlingen (twee in groep 4). 

 



7. RI&E (ter voorbereiding stuurt Ronald stukken) 

Ter voorbereiding stuurt Ronald van te voren stukken 

Het is Mirjam Engel (veiligheidscoördinator) niet gelukt om een uitdraai te maken, daarom kijken we 

tijdens de vergadering mee. Ronald licht een aantal punten toe. Er zijn gebouwgebonden zaken, zoals 

veiligheid van trappen, speeltoestellen, relingen in de bibliotheek; en persoongebonden zaken. Er is 

een proef met een Philips luchtreinigingsapparaat, om de luchtkwaliteit in het lokaal te verbeteren. 

Dit werkt goed, en is met een app te controleren. 

 

8.  Arbo-zaken 

Zie eerder verzonden Quickscan Arbomeester; we gaan er als MR zelf naar kijken; vraagstelling is niet 

altijd even duidelijk; Ronald: Referentiepunt is het gemiddelde van Nederland. 

9. Rapportage tevredenheidsonderzoek 

Op punten zijn er grote afwijkingen van de benchmark; bijv. ouderbetrokkenheid is veel lager; we 

kunnen kijken/vragen wanneer er eerder een tevredenheidsonderzoek is geweest (Cindy na 4 jaar, 

Bianca na 19 jaar kunnen het zich niet herinneren). 

Klimaat in gebouw; dit is herkenbaar voor docenten; het oplossen van problemen met 

installaties/gebouw is omslachtig. 

Ronald zal nog een uitkomstenposter sturen met een samenvatting vanuit de leerlingengroepen. 

 

10. NPO- en werkdrukgelden 

Van de NPO-gelden is een overzicht verstuurd door Ronald. Sommige scholen hebben een groter 

deel van het budget verbruikt. Bij Agora is er voldoende budget over voor de resterende termijn. 

Cindy en Bianca gaan kijken naar feedback onder het personeel. 

Het kan soms vanuit Agora gestimuleerd worden elders te gaan werken, omdat op De Oceaan wel 

voldoende personeel is, en elders niet. Het welbevinden van het personeel is belangrijk, met als 

grootste zorg: hoe behoud ik mijn personeel? 

In CvB gaan de bestuurder en één lid binnenkort weg. Hoe de opvolgers dan met budgetten e.d. 

omgaan is afwachten. 

De evaluatie zal Ronald op de site zetten, en in een nieuwsflits onder de aandacht brengen dat het 

jaarverslag op de aldaar te vinden is. 

 

 

12. Nabespreking en rondvraag (laatste kwartier) 

Er zijn geen vragen verder. 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 7 maart. 


