
 

 

Verslag MR vergadering 5 april 2022 

 

- N.a.v. notulen vorige vergadering: We hebben geen reacties gekregen afgelopen keren naar 

aanleiding van de agenda of het verslagje van de vergadering die in het weekbericht zijn 

meegestuurd. Het thema ‘Seizoener’ lijkt nog onafgerond (dat is ook zo), daar komen we op 

terug. Het verzuim onder leerlingen blijft ook een thema om nog eens terug te laten komen, 

omdat het aantal ‘bijkomdagjes’ nog relatief hoog blijft.  

- Morgen (6 april) volgen we de tweede trainingsdag van AOb scholing 'aan de slag met de 

medezeggenschap’. Aandachtspunten daarin zijn rol van de MR bij overgang naar nieuwe 

directrice en versterking werkwijze. 

- Instemming benoeming directeur door MR: De procedure is goed verlopen en was goed 

georganiseerd. MR is evenals school blij met de gekozen kandidaat.  

- Feestavond voor ouders 1 juli 2022 . Aanleiding voor deze feestavond is dat er na twee jaar 

lockdown zo weinig gelegenheid is geweest voor ouders om elkaar te ontmoeten. De vraag 

is of de ouders in de MR willen kijken of er een groepje ouders is samen te stellen die het 

feest mee willen organiseren? Wie interesse heeft kan zich melden bij de MR.  

- Op 5 juli komt er voor alle kinderen een circusdag.   

- Lentebazaar: Is al bekend waar de opbrengsten voor de lentemarkt naartoe gaan? Dat wordt 

door de lentemarkt commissie in samenspraak vastgesteld. 

- Tobiasgebouw & BSO : Er wordt opnieuw bekeken wat er met het Tobiasgebouwtje moet en 

kan gebeuren. De school heeft het per 1 augustus 2023 niet meer per se nodig en zal zich dan 

terugtrekken uit dit gebouw. De huur van de beide lokalen in het hoofdgebouw (boven en 

beneden) aan BSO en Morgenzon zal worden opgezegd zodat het boven weer gebruikt kan 

worden door de 6e klas en beneden als ondersteuningsruimte. Komend schooljaar gebruikt 

de school het Tobiasgebouw nog. Er is vorig jaar aan de BSO gevraagd na te denken over en 

een plan te maken voor beheer en exploitatie van het gebouw. Echter dit is de BSO niet 

gelukt, elk scenario om het gebouw de renoveren en beheren vraagt om veel meer 

financiering dan de BSO aankan. De bouwkundige staat van het gebouw is slecht. De 

bestuurder is in contact met de gemeente om te kijken wat zij hierin kunnen betekenen. 

School wil graag dat op die plek een Peuteropvang en een BSO komt. We gaan als MR met 

Frans Ebskamp/ het bestuur van VSNON in overleg over de procedure om het belang van en 

de mogelijkheden voor school helderder in beeld te krijgen.   

- Klassenouderoverleg en MR: Het is een belangrijk overleg maar het is soms onduidelijk wat 

de status ervan is. Het gaat vooral over hoe het loopt in de in de klassen, om praktische 

dingen omtrent de jaarfeesten ed. De insteek is vooral praktisch, in het klassenoverleg 

worden in principe geen beleidsmatige onderwerpen besproken. Het probleem is alleen dat 

het soms een beetje een klachtenorgaan lijkt te worden. Ook is er weinig verbinding tussen 

wat er besproken wordt in het klassenouderoverleg en de MR. Een idee is dat de notulen van 

het klassenouderoverleg naar de MR worden gestuurd. Wat betreft het perspectief van de 

ouders rijst de vraag of in de schoolgids eigenlijk helder beschreven staat waar/ bij welk 



 

 

‘loket’ je als ouder met welke vragen terecht kunt? Na de lockdown lijkt het ook nog steeds 

wennen in het opnieuw opbouwen van de contact tussen ouders, school en leerkrachten. 

- Jeugdhulp in school: Er zijn binnen een aantal scholen in Zutphen pilots geweest voor meer 

samenwerking tussen jeugdhulpverlening en school. De ZW wil graag meedoen aan die pilot. 

MR stemt hiermee in. De Berkel doet al een tijd mee en is er heel tevreden over. De ZW moet 

nog afwachten of de school wordt ingeloot.  

- Opvolging begroting: De kosten voor ICT blijken deels eenmalig hoog te zijn geweest door 

o.a. gebroken kwetsbare schermen. De kosten voor accountant/boekhouding zijn ook vrij 

hoog, we hebben de financiële commissie hiernaar laten kijken. Die geeft aan dat die kosten 

gemiddeld kunnen worden genoemd. We nemen het mee als aandachtspunt naar volgend 

jaar/de volgende begroting.  

- Vacature Oudergeleding: Micha heeft kort toegelicht dat hij zich onvoldoende op zijn plek 

voelt binnen de MR om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en trekt zich terug uit 

de MR. Remko Boschker, die reeds zitting heeft in de GMR, is geïnteresseerd om ook in de 

MR te komen en stelt zich kandidaat. Binnenkort wordt de vacature geplaatst.  

- Vacature Lerarengeleding: Barbara is genoodzaakt om na de zomervakantie stoppen met de 

MR, omdat ze in het ZAT (Zonnewende Adviesteam) gaat deelnemen en dat niet te 

combineren is met MR. Officieel was Barbara de vervanger voor Rozemarijn. We weten niet 

of Rozemarijn terug komt in de MR of dat we een vacature moeten plaatsen.  

- Vakantierooster: De MR stemt in met het vakantierooster en de ingeplande studiedagen. De 

meeste vakanties liggen landelijk vast, alleen de meivakantie is vrij in te vullen. Is de planning 

daarvan afgestemd met de bovenbouw? Ja deze is weer afgestemd met de bovenbouw. De 

studiedagen zijn bovendien afgestemd met de Berkel. Normaal gesproken zijn de 

studiedagen verspreid over ‘elke dag één’, maar dat kwam niet uit met het aantal verplichte 

uren, dus daarom is er twee keer een vrijdag en geen donderdag als studiedag gepland.  

- Aannamebeleid: Er staan veel kinderen op de wachtlijst. De komende drie jaar zitten al vol. 

Het voelde als oneerlijk dat in volgorde van aanmelding een kind met een geboortedatum 

later in het jaar een kleinere kans heeft tot toelating. Daarin hebben de scholen in overleg 

met VSNON een nieuw beleidsstuk opgesteld. Er komt nu een systeem met loting waarbij het 

moment waarop een kind in het jaar geboren is geen invloed meer heeft op de kans van 

toelating. Het blijft uiteraard verdrietig voor degenen die niet geplaatst worden, maar het 

systeem is wel eerlijker.  
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