
        
‘Met plezier naar de Pijler,  

want daar zit het wel SNOR’
 Notulen MR  

Datum en tijd 

Maandag 21-11-2022,  
19.30 - 21.00 uur 

Plaats  

De Pijler Voor wie Belangstellenden en:  
Oudergeleding: 
Renske Kooiman (voorzitter)  
Judith Kamp 
Personeelsgeleding: 
Tessa Stijns 
Rianne van Schijndel (secretaris) 
Genodigden: 
Anja de Jong (directeur) 

Agendapunten: Inhoud:

MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)  

19.30 Opening

19.35 Notulen vorige keer 
17-10-2022 

Notulen aanvullen en vaststellen  De notulen van de vorige keer worden besproken. De 
notulist past nog iets aan. Hierna zijn de notulen 
vastgesteld en zullen doorgestuurd worden, zodat deze 
op de website geplaatst kunnen worden. 

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken) 
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19.45 - Concept begroting 2023 

- Voortgang IEP; rapportage 
en feedbackgesprekken 

- Afspraken foto’s kinderen 
tijdens uitjes 

Zie bijlage. Ter vaststelling. De 
directie licht toe. 

Directie licht toe. 

Ter bespreking. 

We hebben vooraf de stukken gekregen i.v.m. de 
begroting. Het is een conceptbegroting vanuit het 
bestuur gebaseerd op de gegevens van afgelopen jaren. 
Het is hierdoor heel goed mogelijk dat er nog 
aanpassingen zullen zijn. Ook vanuit het bestuur wordt 
er gewerkt aan een beleidsrijke begroting. Er wordt een 
Koersplan opgesteld.  
Als de begroting helemaal rond is, volgt er voor de MR 
een instemmingsformulier wat getekend kan worden 
indien er akkoord wordt gegaan.  

 -Op de algemene ouderavond is er uitleg gegeven over 
het nieuwe leerlingvolgsysteem IEP. IEP toetst niet alleen 
cognitieve vaardigheden. Het onderdeel Hart en Handen 
bestaat uit 3 onderdelen; leeraanpak, sociaal emotionele 
ontwikkeling en creatief vermogen.  
Tijdens de algemene ouderavond heeft de directie 
gezegd dat de talentenkaart (deze komt voort uit het 
onderdeel Hart en Handen) met het 1e rapport zal 
worden meegegeven. Hierop is het team teruggekomen. 
Dit heeft in de nieuwsbrief van 18 november gestaan. 
Door ermee aan de slag te gaan werd duidelijk dat er 
eerst met de kinderen over gesproken moest worden. 
Hierna kan de talentenkaart mee naar huis. Voor deze 
kindgesprekken is tijd nodig. De talentenkaarten zullen in 
de week voor de kerstvakantie meegegeven worden aan 
de leerlingen.  
De oudergeleding van de MR vindt het een logische 
volgorde. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid voor 
ouders om vragen te stellen over de talentenkaart aan de 
leerkrachten.  

Het is prettig om met elkaar goede afspraken te hebben 
over het maken van foto's tijdens uitjes zoals 
schoolreizen, kamp, excursies en dergelijke. 
We bespreken met elkaar wat goede afspraken hierover 
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20.45 Rondvraag en sluiting  Er moet een nieuw SchoolWerkPlan (SWP) komen. Een 
SWP wordt voor 4 jaar opgesteld. In 2023 loopt het 
huidige SWP af.  
Op de studiedag van 6 december zal het team een start 
maken met dit nieuwe SWP. Ook zal er deze studiedag 
verder gegaan worden met IEP en tijd zijn voor overleg 
met het IB team. 
Om het SWP goed te kunnen opstellen is meer tijd nodig. 
De vraag vanuit het team aan de oudergeleding van de 
MR is of zij akkoord kunnen gaan met nog een 
studiedag, qua uren is dit verantwoord. Het voorstel is 
om deze studiedag op 27 maart te houden. Er wordt 
goed overlegd over de datum, er is rekening gehouden 
met meerdere factoren. De MR geeft akkoord voor een 
studiedag op 27 maart. Deze dag zal zo snel mogelijk 
gedeeld worden in de nieuwsbrief. Zo kunnen ouders er 
rekening mee houden.  

Ook heeft het team een voorstel voor de 
welkomstbijeenkomst in het nieuwe schooljaar. Dit 
schooljaar hebben we voor het eerst een 
welkomstbijeenkomst gehouden i.p.v. 
welkomstgesprekken. Vanuit ouders en team waren de 
evaluaties over deze bijeenkomst positief. 
De MR bekijkt met elkaar het voorstel voor het nieuwe 
schooljaar. Zo wordt gekeken naar de dag en tijd, maar 
ook naar de inhoud van deze bijeenkomst. We komen 
met elkaar tot een plan voor het nieuwe schooljaar. De 
dag en tijd voor deze welkomstbijeenkomst zal voor de 
zomervakantie gecommuniceerd worden naar ouders. 
Hierdoor zijn ouders beter in de gelegenheid om de 
welkomstbijeenkomst te kunnen bijwonen. 


