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Notulen naam bijeenkomst  

Medezeggenschapsraad Pieter van der Plasschool  

Datum aanvang en einde 

28-09-2021 19.30 uur tot 21.30 uur 
 
 
 
 
 

 
 

Aanwezig: Els Benen, Katinka van der Burg, Willeke Groeneveld, Petra Kalee, Cheryl Kraaijeveld, Gina 
Lelyveld, Erik Soonieus 

1. Opening en mededelingen 

  Omdat Evy tijdens de laatste vergadering van het vorig schooljaar niet aanwezig kon zijn, sluit zij bij het 
begin van de vergadering aan. Evy wordt bedankt voor haar inzet gedurende de vele jaren in de MR. Als 
opening beschrijft Evy een interview met haar zoon, dat over de Pieter van der Plasschool gaat.   
 

2. Ingekomen stukken 

- Jaarverslag MR 2020-2021 

- Bestuursverslag 2020-2021 

- Activiteitenplan MR  

- Eindresultaten PCPOW 

- Activiteitenplan GMR 2021-2022 (voorstel van Erik) 

 
3. Rondvraag aan de directeur  

a.  Naar aanleiding van de stukken ter instemming / advies 

- Eindresultaten van de Pieter van der Plasschool zijn heel positief.  

- Els geeft uitleg over hoe het verslag van de eindresultaten PCPOW te lezen.  

b. Overig 

- Er zijn geen vragen voor de directeur. 

 
4. Verslag vorige overleg 

- Zie  verslag MR 22-06-2021 (mail) 

Erik vraagt in de GMR of er een huishoudelijk regelement is. 

 
5. Nieuws van de directie en het team (door de directeur) 

a.  Personeelszaken 

- Els vertelt over de laatste ontwikkelingen omtrent het personeel.  
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b.  overige zaken  

- Els licht een aantal punten uit het NPO-plan toe. Bij de kleutergroepen zijn twee ‘touch-tafels’ 

aangeschaft.  

- Els is op directietraining geweest met de andere directeuren van de stichting. Onder andere zijn 

de identiteit en professionaliteit aan de orde gekomen.  

- TSO: de bijdrage van de ouders wordt enigszins verlaagd. Dit heeft o.a. te maken met het aantal 

‘shifts’ dat de overblijf opvangt. 

- Er komt een kijkmiddag voor de ouders. 

- De ouder-kind-gesprekken waren nu online. Het is wel de bedoeling om de ‘live’ gesprekken 

weer op te bouwen.  

 
6. Initiatief vanuit MR-leden 

- Sociale binding ouders school (Erik): hebben ouders nu meer behoefte om actief bezig te zijn op 

school? Het aantal berichten op SocialSchools is heel wisselend per groep. Erik stelt voor om 

ouders uit te nodigen en te vragen: wat zou je voor school kunnen doen? 

‘Koffie mét Pieter!’ zou hierin iets kunnen betekenen. Erik stelt voor om in januari ’22 een 

bijeenkomst te organiseren om mogelijke nieuwe initiatieven van ouders binnen de school te 

halen. 

- Kennismaking ouders groep 3 (Erik): ouders van groep 3 maken nu met elkaar kennis middels 

een ‘koffiedate’ in de speeltuin (georganiseerd door de ouders zelf). School zou ouders een 

duwtje in de rug kunnen geven om zoiets te organiseren.  

- Info uit MR via social schools (Erik): het voorstel is om in de nieuwsbrief te vermelden wanneer 

een MR-vergadering is geweest en te verwijzen naar de notulen op de website. Ook worden 

onze emailadressen vermeld op de website. 

- Evaluatie TSO (Petra): Petra neemt met de directie contact op om te evalueren, ook om de 

ouders te informeren. 

- Veiligheid rond school: Erik heeft een vraag van één van de ouders gekregen om dit te 

bespreken. De ouders kunnen zelf contact met de gemeente opnemen omtrent de 

verkeersveiligheid. School kan wel in de nieuwsbrief het verzoek zetten aan ouders, die dichtbij 

school wonen, hun kind lopend of op de fiets naar school brengen. 

7. Instemming / advies 

 

Onderwerp  status Door 

Activiteitenplan MR vaststellen allen 

   

Activiteitenplan wordt op de volgende agenda geagendeerd (zie punt 9). 
     

8. Nieuws uit de OC 

Door Gina 
Vanuit de OC zijn geen bijzonderheden gemeld. 
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9. Nieuws uit de GMR  

Door  Erik 
- Erik is bij de startbijeenkomst van de GMR geweest. Het activiteitenplan stond op de agenda. 

Erik heeft hiervoor een opzet gemaakt qua missie-visie en kerntaken. Hij deelt deze opzet met 

de MR en stuurt het later na. Op de volgende vergadering komt het activiteitenplan op de 

agenda. 

- In de GMR is het ‘ambitiegesprek’ besproken: een gesprek tussen MR-leden en directie. Erik 

stelt voor om dit voor de volgende vergadering op de agenda te zetten. 

- GMR-planning: zie notulen 22-06-2021 

 
10. Rondvraag 

-  

 
11. Vaststellen datum voor de volgende vergadering  

Datum: 30-11-2021, 19.30 uur 
Agenda door: Katinka en Gina  
Opening door: Willeke 
 
Notulist: 

Willeke september 2021 
Katinka  november 2021 
Erik januari 2022 
Gina  maart 2022 
Cheryl  april/ mei 2022 
Petra  juni/ juli 2022 

 
 
 

Uit 
vergadering 

 
Besluiten 2020-2021 

16-01-2020 Nieuwe taakverdeling MR is vastgesteld 

16-01-2020 Verslag 26-09-2019 wordt vastgesteld 

15-06-2020 Verslag 16-01-2020 wordt vastgesteld 

15-06-2020 De MR stemt (onder voorbehoud) in met het vaststellen van de ouderbijdrage 

15-06-2020 Met de begroting OC wordt (onder voorbehoud van vragen naar tevredenheid 
beantwoorden) ingestemd 

15-06-2020 Uitslag personeelstevredenheidsonderzoek wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 POS wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 Werktijden, verlofregeling incl. vakantierooster wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 De eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op 22 september 
2020. 

22-09-2020 Taakurenbeleid/werkverdelingsplan positief advies (ouders) en instemming (personeel) 

22-09-2020 GMR-planning 2020-2021: info wordt opgevraagd 

22-09-2020 Werktijden, verlofregeling, vakantieregeling ter kennisgeving 
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22-09-2020 Nieuws GMR ter informatie 

22-09-2020 Taakverdeling MR-leden vaststellen 

22-09-2020 Activiteitenplan vaststellen 

22-09-2020 Verslag 25-06-2020 vaststellen 

22-09-2020 Scholingsbehoefte inventariseren 

22-09-2020 Werkverdelingsplan ter instemming/advies 

22-09-2020 Plan tussenschoolse opvang ter instemming 

25-01-2021 Begroting OC is vastgesteld 

25-01-2021 Begroting Pieter v/d Plasschool is mee ingestemd 

22-06-2021 Pos schoolrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Pos ouderrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Nationaal Plan Onderwijs ter kennisgeving aangenomen 

28-06-2021 Jaarverslag MR 2020-2021 ter kennisgeving 

28-06-2021 Bestuursverlag 2020-2021 ter kennisgeving 

28-06-2021 Activiteitenplan MR wordt uitgesteld naar de volgende vergadering 

28-06-2021 Eindresultaten PCPOW ter kennisgeving 

  

  

  

  

  

  

 


