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Notulen MR vergadering 
d.d. :  19 januari 2022 

opening :  20:30 uur 

sluiting :  21:30 uur 

aanwezig :  2 leden PMR, 2 leden OMR, algemeen directrice Community School en 

onderwijskundig directrice  

1. Opening en eventuele aanvulling agenda 
 

De vergadering van maandag 14 maart willen we verschuiven naar een andere datum i.v.m. 
de oudergesprekken die op dezelfde dag plaatsvinden.  

 
2. Mededelingen en post 
 
Er is een klacht binnengekomen over het thuiswerken. De onderwijskundig directrice heeft 
contact opgenomen met de desbetreffende persoon.  
 
3. GMR 
 
Op dit moment is er geen nieuws vanuit de GMR.  
 
Punten en mededelingen met directie 

1. Mededelingen vanuit directie  
 
De studiedag van Meer Primair op 9 februari gaat niet door. De studiedag van Meer Primair 
wordt op deze dag vervangen door een studiedag met het team van Klavertje vier. Deze dag 
wordt onder andere ingevuld door:  

- De werkcommissies die het team in zullen lichten over waar ze op dit moment mee 
bezig zijn.  

- De doelen bespreken op het gebied van hoogbegaafdheid en deze worden afgestemd 
met het team.   

- Een training over het programma Prowise.  
 

De onderwijskundig directrice licht de MR in over de openstaande vacatures. Tot nu toe lijkt 
het erop dat alle vacatures ingevuld kunnen worden.   
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3.       Sociaal veiligheidsbeleid Meer Primair (schoolveiligheidsplan, Plan van aanpak                     

(RI&E) en Arbobeleid 
 
De onderwijskundig directrice zal het Sociaal veiligheidsbeleid van Meer Primair met de MR 
delen, zodat we in een volgende vergadering op het beleid terug kunnen komen.  
 
4. Concept begroting school 
 
De onderwijskundig directrice heeft het concept  van de begroting school op dit moment 
nog niet ontvangen. Dit punt zal naar de volgende vergadering verschoven worden.  
 
5. Concept formatieplan school  
 
De onderwijskundig directrice zal begin februari starten met het formatieplan van de school.  

 
6. Ontwikkeling rondom Corona 
 
Het aantal besmettingen op school loopt na de kerstvakantie snel op. Er zitten veel groepen 
in quarantaine. Bij 3 of meer positieve testen in één klas gaat de groep in quarantaine. Na 5 
dagen kan het onderwijs weer worden vervolgd als er een negatieve test is. De kinderen die 
niet getest worden, blijven 10 dagen in quarantaine.  
 
7. Werving van directie 
 
De algemeen directrice licht de MR in over de stappen die in januari en februari genomen 
gaan worden voor de werving van de nieuwe onderwijskundig directeur.  
 
Er zal een externe werving plaatsvinden en dit zal in 5 stappen gebeuren. Hierbij worden ook 
de algemeen directrice, het bestuur van Meer Primair en als externe partij Scolix betrokken.  
 
De eerste stap is het bekijken wat de stand van zaken op dit moment is en worden er 
afspraken voor het proces gemaakt.  
De stap die daarna gezet zal worden is het inwinnen van informatie bij de MR, 
zorgcoördinatoren, jaarteamcoördinatoren en afgevaardigden van het team. Deze stap zal 
begin februari plaatsvinden.  
De volgende stappen volgen nog.  
 
8. Communicatie tussen ouders en school  
 
Ouders zijn nog steeds blij met de Parro app. Via de Parro app zijn er korte lijntjes tussen de 
leerkrachten en ouders.  
 
9. Vergadering van maandag 14 maart verschuiven naar een andere datum 
 



Vanwege de oudergesprekken van 14 maart willen we de vergadering verschuiven naar een 
andere datum. Het voorstel is om het te verplaatsen naar maandag 21 maart. De secretaris 
zal dit communiceren met de andere leden van de MR.  
 

 


