
Notulen van de MR vergadering 
Datum :  24 Mei 2022 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:  Zonnewende 

 

Mededelingen     

 Lentemarkt: Het was een zeer geslaagde dag. Er is door de organisatie al gesproken en geëvalueerd, 

ook over het doel van de lentemarkt. Het financiële stuk leek wat op de voorgrond te zijn gekomen 

in de afgelopen jaren. Enkele consumpties in het restaurant werden ook als behoorlijk prijzig 

ervaren. Nu werd gedeeld dat toch juist het samenzijn en het feestelijke aspect voor de kinderen van 

vooropstaand belang zijn. 

 De nieuwe bestuurder VSNON: Vanuit de MR willen de GMR vragen op welke manier het 

vrijeschoolonderwijs  wordt gewaarborgd aangezien hij hier onbekend mee is. Remko gaat dit 

meenemen naar de GRM vergadering. 

 De teamreis naar Dornach was een zeer geslaagde teambuilding, een fijne sfeer en ook  inhoudelijk  

inspirerend.  

 De nieuwe kleuterjuf Myrthe Jansen is begonnen.  

 

Bespreekpunten 

 Tobiasgebouw: Aan de BSO is nu de toezegging gedaan dat hun contract elk jaar verlengd wordt tot 

er een andere oplossing is. Alleen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw zullen 

worden gedaan. Bij de gemeente Zutphen ligt nu de vraag om voor heel Zutphen de huidige 

schoolgebouwen te inventariseren, waarna pas bekend kan worden of er eventueel budget is vanuit 

de gemeente om het Tobiasgebouw te renoveren zoals bij het hoofdgebouw ook is gebeurd.   

 Jaarplanning 2022-2023: Bram heeft een voorbeeld gevonden die als kapstok kan dienen en die we 

per aanstaand schooljaar gaan gebruiken. 

 Ouderpeiling: Korine stuurt ter inzage en eventuele opmerkingen de link naar de peiling in Survey-

monkey aan de MR leden. We stemmen met school af hoe de link verstuurd word.  

 GMR: Er is een brief binnen gekomen over de NPO gelden. Zie onder bij vergadering met directie. 

 

20.30- 21-30 MR en directie 

 Instemmingsverzoek gedragscode GMR: Op basis van de richtlijnen hiervoor van Stichting School & 

Veiligheid heeft Frans Ebskamp een gedragscode geschreven voor medewerkers van VSNON. De 

GMR heeft ingestemd met deze code.  

 Onderwijskundig jaarplan: dit is het laatste jaarplan binnen het meerjarenplan 2023-2327. Myra zal zich 

vooral gaan richten op het derde punt, het voorbereiden van het volgende meerjarenplan. De focus in 

komend jaarplan ligt nu enkel op het verhogen van de opbrengsten/toetsresultaten van rekenen en 

taal, die deels onder de signaleringswaarde liggen. Advies van MR is om ook ten minste één 

kunstzinnig of handvaardigheidsvak op te nemen als focus voor kwaliteitsverbetering. Keuze valt op 

nog een jaar schilderen erin opnemen. Handwerken zou hier ook voor in aanmerking komen, is verder 

toegezegd, maar dat wordt voor nu teveel.  

 

Korte toelichting op het onderwijsresultatenmodel: 1F fundamenteel is MAVO / Regge niveau dat alle 

kinderen moeten halen. 1S gaat over rekenen, dat niveau moet 65 % van de kinderen halen, 2F bij 



lezen is dat 85%.  Schoolweging: de schoolweging bepaalt de singaleringswaarde. Onze school heeft 

een relatief hoge weging (de weging is een uitkomst van vijf factoren waaronder het 

opleidingsniveau van de ouders). Daardoor heeft onze signaleringswaarde een hoger percentage dan 

het gemiddelde van alle scholen. De resultaten van de zonnewende liggen nu wel boven de landelijke 

gemiddelden maar deels ook beneden onze signaleringswaarde.  

 

 Overdracht nieuwe directeur: in het nieuwe jaar blijft Ceciel op de achtergrond beschikbaar voor 

vragen.  

 Feestavond voor de ouders: Lijkt toch wat veel omdat het een week na Sint Jan valt. Nieuw plan is : 

de laatste schooldag half negen tot half elf voor de ouders koffie op het plein schenken.  

 Parro: gebruikerservaring: er klinken geluiden onder ouders dat het niet fijn werkt. Het verschilt per 

klas hoe en of er door leerkrachten gebruik van wordt gemaakt. Meer schoolbreed één lijn hierin is 

wenselijk.  

 NPO gelden: vorig jaar is er een uitgebreid plan gemaakt voor de besteding van deze gelden. De koers 

die toen is ingezet wordt nu voortgezet. Ceciel stuurt het plan nog een keer aan ons door en wij laten 

weten of we akkoord zijn.   


