
        

‘Met plezier naar de Pijler,  

want daar zit het wel SNOR’ 

 

 Agenda/Notulen MR  
Datum en tijd 

Maandag 6-2-2023,  
19.30 - 21.30 uur 
 

Plaats  

Teamkamer 

 
 

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  Zijn de notulen vastgesteld?   De notulen zijn vastgesteld. 
  
De oudergeleding heeft geen 
vragen van ouders ontvangen over 
Hart en Handen dat tijdens het 
eerste rapport is meegegeven.  
 
De leerkrachten bespreken de 
resultaten van Hart en Handen eerst 
met de leerling. Daarna krijgen de 
kinderen de talentkaart mee naar 
huis.  
De talentenkaarten zijn in de week 
voor de kerstvakantie meegegeven. 
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De oudergeleding van de MR vindt 
dit een logische volgorde. Natuurlijk 
is er altijd de mogelijkheid voor 
ouders om aan de leerkracht vragen 
te stellen.  

19.40 Website actueel (mail juf 
Suzan) 

 De notulen van dit schooljaar staan 
op de site.  
Alleen staat onder de namen van de 
ouders en een leerkracht niet de 
juiste informatie. Bij de ouders zitten 
hun kinderen in een andere groep 
en één leerkracht geeft les aan een 
andere groep.  

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken)  

19.50 - Voortgang ouderportaal 
 

- Leerlingenaantal en 
formatie 

 
-HB beleid 
 
-Koersplan bestuur 
 
-Besteding werkdrukgeld 
 

Anja licht toe - Voortgang ouderportaal:  
Er is webinar geweest met Social 
Schools (vervolg SchouderCom) en  
Parro (Parnassys).  
Voordelen Social Schools: 

- SchouderCom gaat 
automatisch over naar Social 
Schools  

- De personen die niet op 
school staan ingeschreven 
(geen kinderen op school) 
zijn wel via Social School te 
bereiken, maar niet met 
Parro.  

- Met Parro is het lastig om 
een ‘groep’ ouders een 
bericht te sturen.  
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In overleg met de MR wordt er zo 
laat mogelijk overgestapt naar 
Social Schools (na de 
zomervakantie).  
 

- Leerlingenaantal en 
formatie: 

De teldatum is gewijzigd van 1 
oktober naar 1 februari. De 
financiering 01-02-2023 is de basis 
voor de begroting voor het 
kalenderjaar van 2024.  
De school bekijkt verschillende 
groepsverdelingen voor het volgend 
schooljaar. Aan de MR wordt 
gevraagd om mee te denken.  
 

- HB-beleid (Hoogbegaafdheid 
plan):  

De werkgroep is nog aan het kijken 
(samen met het team) hoe het team 
dit in de klas kan uitvoeren.  
 

- Koersplan bestuur: 
Het koersplan is al door de GMR 
vastgesteld. Er is ook een plan van 
het SMW opgesteld. De school gaat 
binnenkort een schoolplan 
opstellen. Het team gaat hier op de 
studiedag in maart 2023 mee aan 
de slag.  
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- Besteding werkdrukgeld:  
De gymleerkracht stopt dit 
schooljaar (per februari). Vanaf 16 
februari 2023 komt er een nieuwe 
gymleerkracht (in opleiding) de 
gymlessen verzorgen. Als de 
student gymles geeft, moet de 
leerkracht bij de gymles aanwezig 
zijn.  
Dit levert geen 
werkdrukvermindering meer op. 
Voor volgend schooljaar moet het 
team nog bepalen hoe de 
werkdrukvermindering gebruikt gaat 
worden. Dit onderdeel komt terug in 
de werkdrukverdelingsvergadering.  
   

21.00 Rondvraag  - Herinnering: 
Voor de medewerkers van de 
Hoeksche School is er is een 
werkkostenregeling voor 
medewerkers, maak hier gebruik 
van en check voor de voorwaarden 
de website. 

21.10 Sluiting   

 


