
 
 

Notulen MR  

 

Woensdag 2 juni 2021, 20.00 uur, via Teams 
Afwezig m.k.: Francesco 

 

1. Opening  

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Schoolzaken met Jacobien 

 

Momenteel zijn er twee processen die naast elkaar lopen.  

 

Formatie: 

De formatie is laat op orde. Dit vanwege de  (NPO-)gelden die werden toegekend. Puur bekeken 

naar basisformatie ten opzichte van het aantal leerlingen, zouden er 4 groepen minder zijn 

komend schooljaar. Vanwege de toegekende NPO-gelden kan de Swoaistee inzetten op 

groepsverkleining waardoor we twee groepen minder hebben en dus ook mensen binnenhouden 

die eerder boven formatief verklaard zijn. 

Naar verwachting is einde van de week de puzzel rond en kan volgende week worden 

gecommuniceerd over het aantal groepen etc.  

 

Groepsindeling 

Daarnaast loopt de groepsindeling. Ook dat is nog iets waar de leerkrachten mee puzzelen. Dat 

zal nog iets langer duren. 

 

Er is een vraag over de groepsindeling binnen gekomen. Het idee bestaat dat er op dit moment 

geen enkele voorkeur meer kan worden aangegeven door ouders v.w.b. leerkrachten. 

Er is geen ander beleid dan voorheen. Lijst met criteria bestaat onder andere uit: geen broertjes 

en zusjes bij elkaar, wel vriendjes in dezelfde stamgroep, verdeling jongens en meisjes per 

stamgroep. Een ouder kan daarbij natuurlijk een voorkeur opgeven voor stamgroepleider, maar 

dat is geen criterium. En het kan ook vaak niet waar gemaakt worden.  

 

Vader- en moederdag 

Er is communicatie over uitgegaan via MijnSchool. Daar staat in waarom de Swoaistee besloten 

heeft dit niet meer te doen. De oudergeleding van de MR heeft hier kennis van genomen. 

 

AVG 

Vragen over toestemming voor social media, video, foto etc., worden in MijnSchool aan de 

ouders gesteld en deze voorkeuren worden vastgelegd. In de nieuwe schoolgids of op een 

statische plek binnen MijnSchool komt een algemene tekst over de AVG, voor welke doeleinden 

de gegevens worden gebruikt en de bewaartermijn. 

 



NPO 

Het plan is ingediend. Er wordt ingezet op groepsverkleining, jenaplan scholing en extra 

begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben.  

Daarnaast loopt het traject Meer handen in de klas ook nog door.  

 

Het plan wordt eerst door PMR bekeken. Daarna wordt het ter instemming aangeboden aan de 

gehele MR. 

 

4. Mededelingen vanuit de MR  

Er zijn geen mededelingen 

 

5. Notulen MR-vergadering 22 april 2021   

N.a.v de subsidiescan de vraag of dit de NPO gelden betreft? Antwoord is ja. 

N.a.v. de vraag van de GMR over Professional m.b.t. kleiner marktaandeel. Hier komt nog 

antwoord op, want er is nog geen GMR vergadering geweest. 

 

Notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen 

 

6. Berichten uit de GMR   

Er is nog geen nieuwe vergadering geweest. Volgende keer wordt het NPO plan 

gepresenteerd aan de GMR, ter instemming.  

Inspectie heeft onderzoek gedaan binnen O2G2. Hieruit voortvloeiend komt ook een 

gesprek met de GMR.  

 

7. Werving nieuwe directeur 

De MR bespreekt de concept vacaturetekst inhoudelijk en spreekt af dat ook het team er 

nog naar kijkt. Vervolgens reactie aan HRM. 

 

8. Covid 

Voornemen is om bovenbouw vanaf komende week zelf het gebouw binnen te laten gaan. 

Midden- en onderbouw verzamelen dan nog op het schoolplein. De TSO is als volgt 

geregeld: stamgroepen zijn een halfuur binnen om te eten en een halfuur buiten samen 

met vrijwilligers. Op dat moment hebben leerkrachten een halfuur pauze. Vanuit de MR 

komt het idee om een oproep te doen aan ouders om bij te springen in de TSO, zodat 

leerkrachten wat langer pauze kunnen houden. 

 

Er zijn in de afgelopen periode geen besmettingen gemeld die impact hadden op de 

stamgroepen. 

Voorlopig blijft nog wel de extra schoonmaak om één keer per dag wc en deurklinken 

schoon te maken.  

 

9. w.v.t.t.k.  

Op verzoek verplaatst de MR de vergadering van woensdag 30 juni naar donderdag 1 juli. 

Anna doet een voorstel voor nieuwe data voor na de vakantie. Dit komt op de agenda voor 

1 juli. Dan stelt de MR de definitieve data vast tot aan de kerstvakantie. 

 

10. Sluiting  

 

 

 


