
 

 

Notulen MR   

  

Donderdag 22 april 2021, 20.00 uur via Teams  
Afwezig m.k.: Yvonne, Anna, Joke  

  

1. Opening   

  

2. Vaststellen agenda  

  

3. Schoolzaken met Ronald Verhoef  

- Mail ouder over hondenpoep naast Kiel.  

Signaal is opgepakt en hier wordt naar gekeken vanuit school.  

- Leerlingen prognose: 

Er wordt hard gewerkt aan het vaststellen van de formatie en de groepsindeling voor 

komend schooljaar. De prognose is dat het leerlingenaantal blijft aflopen. Het 

leerlingenaantal laat al een aantal jaren een daling zien. Er worden minder leerlingen 

aangemeld bij school. Het aantal kinderen dat de school verlaat groeit ook. Er wordt gezien 

dat gezinnen vertrekken naar Meerstad en de kinderen dan daar naar school gaan. Er wordt 

nagedacht over hoe de school zich meer kan profileren en kinderen kan aantrekken. Er is een 

PR groep gestart en deze zal na de meivakantie een groter aandeel krijgen. Er worden al 

gesprekken gevoerd met onder andere kinderopvangcentra om te bekijken of school 

eventueel een Integraal Kind Centrum (IKC) kan worden. Dit zou aantrekkelijk kunnen zijn 

voor ouders.  Ook een actieve samenwerking met een VO school wordt onderzocht. 

Er staat een promotiefilm op de website van school die gedeeld kan worden via verschillende 

kanalen. Zorgen dat het bij de mensen komt, school kan zich profileren door het jenaplan 

onderwijs en de didactische aanpak van school onder de aandacht te brengen. Ook de 

vieringen zijn mooie elementen om vast te leggen en te delen. Dit onderwerp wordt op de 

agenda van de MR gezet om over te brainstormen bij een volgend overleg. De vraag: ‘hoe 

krijg je ouders meer betrokken bij school?’ wordt dan ook meegenomen. 

- Formatie:  

Het gevolg van het dalend aantal leerlingen is dat een aantal collega’s boven formatief 

worden gesteld en dat school komend schooljaar met minder groepen moet draaien. De 

berekeningen hierover lopen nog. Dit nieuws heeft uiteraard veel impact op het team. 

- Subsidie Scan en plan: 

Voor 11 mei moet school een plan betreffende invulling van subsidiegelden indienen bij het 

bestuur. Hoe het geld ingezet dient te worden moet aan de criteria voldoen dat het ten 

goede komt aan de kinderen. Een good practice is bijvoorbeeld groepsverkleining, analyse op 

leerresultaten, teamontwikkeling en andere facetten. Het doel van de aanvraag wordt: 

‘Kinderen die een mogelijke achterstand hebben opgelopen extra te kunnen ondersteunen, 

zodat ze kunnen uitstromen op het gewenste niveau’. Het plan voor de aanvraag zal gedeeld 

worden met de MR.  



Er wordt mede met deze subsidie geprobeerd zoveel mogelijk collega’s binnen boord te 

houden. De subsidies worden toegekend per leerling. Een deel van dat bedrag reserveert 

o2g2 voor gezamenlijke acties zoals de zomerschool. De vraag vanuit de MR is hoe het deel 

wordt onderbouwd die o2g2 reserveert. Deze vraag zal meegenomen worden naar de GMR.  

- Resultaten  

Ronald en Jacobien zijn alle klassen bij langs geweest. Ze hebben veel mooie dingen gezien. 

Een leerpunt die naar voren komt is het geven van gedifferentieerde instructie. Aan het 

docententeam is gevraagd of ze in groepjes wilden kijken naar de feedback, om te blijven 

praten over onderwijs. Vanuit de subsidie wil school ook een trainingsmodule aanvragen 

gerelateerd aan de jenaplan visie.  

De leerkrachten geven aan dat ze een team zijn die zich graag willen inzetten. De impact van 

de formatie is op dit moment wel groot binnen team.   

  

4. Mededelingen vanuit de MR   

Geen mededelingen.  

 

5. Notulen MR-vergadering 2 maart 2021 

Vastgesteld. 

  

6. Berichten uit de GMR   

Er spelen een aantal dingen bij o2g2 waar de GMR nog vragen over houdt. Het marktaandeel 

van o2g2 is stadsbreed aan het afnemen. De directeur van een van de scholen is gevraagd 

hier naar te kijken. De GMR stelt de vraag waarom hier niet een professional voor wordt 

ingehuurd.  Er worden ook vragen gesteld over de invulling en bekostiging van het 

functiehuis en ondersteuningsbureau. Er komt nog een stuk vanuit de GMR waar input door 

MR op wordt verwacht. Tevens wordt duidelijkheid gevraagd over waar de subsidiegelden 

voor gebruikt gaan worden die o2g2 reserveert. Ook zaken als ICT, huisvesting, klimaat op 

school blijven onderwerp van gesprek in de GMR. 

Het geld dat de staking 2 jaar geleden heeft opgebracht is 20.000 euro. Dit geld zal 

geschonken worden aan het Groningerlandschap waar scholen mee samenwerken. Ergens in 

mei gaat dat gebeuren. Het Groningerlandschap wil met dit geld het educatieve centrum 

uitbreiden. Henriette blijft vooralsnog aansluiten bij de GMR.  

 

7. Werving nieuwe directeur/ gesprek met CvB  

In mei zal de MR een gesprek hebben met het college van bestuur over het vervolg van de 

sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur/directrice. De datum wordt nog vastgesteld. 

Vanuit de MR willen wij het geluid laten horen we niet blij zijn met de manier van 

communicatie en handelen bij de vorige sollicitatieprocedure. Toestemming geven op het 

profiel was te kort dag en de keuze voor een interim-directeur was zonder overleg met MR 

en ook kort dag om hierop te reageren.  

 

8. Covid  

Er zijn 2 leerkrachten positief getest de afgelopen periode. Er zijn al een aantal leerkracht 

gevaccineerd.  

Bij het halen en brengen houden de meeste ouders afstand. Bij de hoofdingang wordt wel 

gezien dat ouders dicht op elkaar staan. Een aantal dagen is er een lint gespannen. Hier 

kwamen een paar boze reacties op van ouders en van leerkrachten.  

Een enkele ouder loopt nog wel ver het plein op. Maar over het algemeen gaat het goed.  

  Na de meivakantie komen er wellicht versoepelingen. Dan nogmaals op agenda zetten. 

  

9. AVG document  



MR heeft akkoord gegeven op de schoolgids met de kanttekening dat het stuk over de AVG 

verklaring nog enige aanpassing vereist. 

Mede door alles rondom corona is dit nog niet opgepakt. Ook de onderbouwing voor de 

subsidiegelden vraagt nu aandacht. Henriette zal een herinnering sturen, zodat dit AVG stuk 

tzt opgepakt gaat.  

Het systeem Mijn School heeft ook een AVG module. De gehele module zal na de 

meivakantie beschikbaar zijn. Mijn School heeft deze week een push bericht verstuurd naar 

de ouders. In dit push bericht worden ouders gevraagd wel of geen toestemming te geven 

voor het delen van gegevens met de GGD en het wel of niet delen van fotomateriaal op 

internet.  De MR wordt wellicht nog gevraagd om mee te denken over de vragen die in de 

module komen te staan.  

  

10. w.v.t.t.k.  

  

11. Sluiting   

  

  

Volgende vergadering(en):  

- 17 óf 20 mei met CvB. Half uur eerder beginnen om 19:30 uur.  

- Woe 2 juni om 20:00 uur 

- Woe 30 juni om 20:00 uur 

Vooralsnog digitaal, via Teams. We spelen in op dan geldende maatregelen.    

 

  

 


