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Notulen naam bijeenkomst  

Medezeggenschapsraad Pieter van der 
Plasschool 

 

Datum aanvang en einde 

28-06-2022 19.30 uur tot 21.15 uur 
 

 Aanwezig: Els Benen, Erik Soonieus, Petra 
Kalee, Katinka van der Burg, Gina Poelman-
Lelyveld, Willeke Groeneveld. 
Notulist: Willeke 
 
 
 

 

1. Opening en mededelingen 

Opening door Gina met kaartjes van www.rustmomentenindeklas.nl. Iedereen krijgt een kaartje met 
een spreuk die we delen met elkaar.  
 

2. Ingekomen stukken/ bespreekpunten 

- Taakbeleid taken 

- Evaluatie jaarplan 2021-2022 

- Jaarplan 2022-2023 

- Evaluatie NPO gelden 

- NPO jaar 2022-2023 

- Onderwijskundig jaarverslag 

 

3. Rondvraag aan de directeur  

a.  Naar aanleiding van de stukken ter instemming/advies 

- Taakbeleid: Het taakbeleid wordt toegelicht. Iedere leerkracht tekent voor de taken die hij/zij op 

zich neemt. Leerkrachten die taakuren over hebben kunnen gedurende het schooljaar extra 

worden ingezet. 

http://www.rustmomentenindeklas.nl/
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- Evaluatie jaarplan 2021-2022: de kluskist is niet aangeschaft. Vanuit het SPOW is er wel aanbod 

voor praktijkgericht onderwijs. Op school hebben we diverse vakgebieden (o.a. tijdens de 

circuit-lessen) die ook praktisch zijn.  

- Jaarplan 2022-2023: nieuw is ‘paarse vrijdag’ (in het kader van burgerschapskunde). De aanschaf 

en implementatie van nieuwe methodes verloopt gefaseerd. Het implementeren van een 

nieuwe methode kan meerdere schooljaren duren. De methode-gebonden toetsen worden bij 

de rekenmethode Pluspunt niet meer gebruikt, omdat de toetsen op papier worden afgenomen. 

In de methode werken de kinderen met chromebooks, waarbij alle onderdelen nauwkeurig per 

kind worden bijgehouden. Er wordt gevraagd naar klasse doorbrekend leren: een voorbeeld is 

het aanleren van de werkwijze van de ‘beebots’, waarbij kinderen uit de bovenbouw kinderen 

uit de onderbouw helpen. 

- Evaluatie NPO-gelden: de NPO-gelden mogen nog langer worden ingezet. De NIO-toets voor 

groep 8 is ingezet, omdat bij deze toets ook de intelligentie wordt gemeten.  

- NPO-plan 2022-2023: geen vragen of opmerkingen 

- Onderwijskundig jaarverslag: is besproken tijdens de vergadering in mei 2022.  

b. Overig: Bij de formatie staan drie leerkrachten voor groep 8, zodat de gedragsspecialist uit 
geroosterd kan worden.  

 

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

a.  Personeelszaken: twee nieuwe personeelsleden zijn aangenomen (als onderwijsassistente). 

b.  overige zaken:  

- de OC heeft met ingang van het nieuwe schooljaar geen penningmeester. Op de oproep in de 
nieuwsbrief en een bericht in Social Schools is geen reactie gekomen. De oudergeleding van de 
MR gaat actief een penningmeester werven.  

- De bijdrage voor de TSO (Tussen Schoolse Opvang)-kosten worden niet verhoogd. Ook op 

vrijdag worden voortaan ZON-medewerkers ingezet tijdens de TSO.  

 
5. Verslag vorige overleg 

- De notulen MR 17-05-2022 is reeds goedgekeurd (via de mail).  

6. Instemming / advies 

 

Onderwerp  status Door 

Taakbeleid taken Postief ingestemd 28-06-‘22 Advies O-geleding, instemmen 

P-geleding 

Evaluatie jaarplan 21-22 Besproken 28-06-‘22 evalueren 

Jaarplan 22-23 Positief ingestemd 28-06-‘22 Advies P-geleding, instemmen 

O-geleding 

Evaluatie NPO-gelden Besproken 28-06-‘22 evalueren 

NPO jaar 22-23 Besproken 28-06-‘22 Ter informatie 

Onderwijskundig jaarverslag Besproken tijdens vergadering  
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17-05-2022 

 
     

7. Nieuws uit de OC 

Door Gina:  
- Geen nieuws vanuit de OC. 

 
8. Nieuws uit de GMR  

Door Erik:  de notulen worden doorgestuurd. 
 

9. Rondvraag 

- De termijn van Petra is afgelopen en ze legt haar functie in de MR neer. Namens de MR wordt 

Petra bedankt voor haar inzet voor en betrokkenheid bij de MR. 

 

10. Voor de volgende vergadering: 

Datum: 20 september 2022 om 19.30 uur 
Agenda door: Katinka en Gina  
Opening door: Willeke 
Voorzitter: Erik 
Notulist: Gina 
 
Notulist: 
 

Gina september ‘22 
Katinka november ‘22 
Garmt februari  ‘23 
Willeke april ‘23 
Liana mei/juni ‘23 
 
 
 

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) 



Pagina 2 van 2    

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

22-09-2020 Werktijden, verlofregeling, vakantieregeling ter kennisgeving 

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 

30-11-2021 Begroting OC bespreken 

17-05-2022 Leerlingtevredenheidonderzoek besproken 

17-05-2022 Schoolformatieplan besproken 

28-06-2022 Verslag 17-05-2022 is (via de mail) vastgesteld 

28-06-2022 Evaluatie jaarplan 2021-2022 besproken 

28-06-2022 Taakbeleid ingestemd 

28-06-2022 Jaarplan ’22-’23 ingestemd 

28-06-2022 Evaluatie NPO-gelden ter informatie 

28-06-2022 NPO jaar 22-23 ter informatie 

28-06-2022 Onderwijskundig jaarverslag besproken tijdens vergadering 17-05-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


