
 
 

Agenda MR-vergadering 
 
Datum: 15-11-2021  Voorzitter: Inge  
Aanvang: 19.30 u.  Notulen: Michel  
Einde:     20.30 u.   
 
 Via Microsoft Teams. Opmerkingen/punt voor 

 Opening/vaststellen agenda van MR-
vergadering 
 
We voegen het punt jaarplanning toe aan 
deze vergadering. 

Inge 

Punt 1 Notulen vorige vergadering en bespreken 
eventuele actiepunten 
 
Geen bijzonderheden. 

Inge/Michel 

Punt 2 Ingekomen stukken 
 
Geen. 

Suus/Michel 

Punt 3 Terugkoppeling CMR/GMR 
 
De volgende GMR staat gepland voor 25-11-
2021. Op de agenda voor de volgende MR-
vergadering wordt teruggeblikt op deze GMR-
vergadering. 

Inge/Michel 

Punt 4 Stand van zaken op school 
- Maatregelen rondom coronavirus. 
- Activiteiten. 
 
Michel licht de leden toe over de huidige 
gang van zaken. We hebben te maken met 
een toenemend aantal besmettingen onder 
leerlingen en leerkrachten. Tot op heden zijn 
er nog geen groepen in quarantaine geweest, 
maar de vraag is wanneer dit wel gaat 
gebeuren. 
 
Bij iedere geplande activiteit moet worden 
bekeken wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor 
is er telkens overleg nodig met clusterdirectie 
en dienen de draaiboeken uitgebreid te 
worden met ‘corona uitdagingen’. Sinterklaas 
gaat voorlopig door en we hopen ook het 
kerstfeest te kunnen organiseren. 

Michel 



 
 
Punt 5 Meerjarenbegroting Vianen-Zederik* 

 
Frank benoemt dat de MR eerder 
meegenomen moet worden bij een dergelijke 
meerjarenbegroting. Er is nu nog e.e.a. 
onduidelijk in de meerjarenbegroting; 
bijvoorbeeld de NPO-gelden. NPO-gelden 
worden niet altijd correct ingezet omdat vele 
leerkrachten uitvallen en anderen voor de 
groep moet waardoor de extra zorg wegvalt. 
We roeien op dit moment met de riemen die 
we hebben. Wel worden deze absenties 
bijgehouden om dit later te kunnen 
verantwoorden. 
 
De MR wordt gevraagd om mee te denken in 
de meerjarenbegroting. Input is welkom bij 
de clusterdirectie. Zij maken er dan een 
verhaal van wat ervoor moeten zorgen dat er 
meer duidelijkheid ontstaat. 
 
Opmerkingen vanuit MR: 
- De TSO staat nog benoemd in deze 
begroting. Vanwege het continurooster is er 
geen TSO meer op onze school. Dit onderdeel 
eruit halen? Ook huren door externen moet 
toegevoegd worden. 
- Mogelijk de gasprijzen aanpassen aan de 
nieuwe tarieven? De controler van O2A5 gaat 
moet hiermee aan de slag om bedragen aan 
te passen.  
- Afschrijvingen toevoegen. 
- We spreken met elkaar over de genoemde 
prognoses van het leerlingenaantal. Dit blijft 
stabiel voor de komende jaren. 

Michel/Frank 

Punt 6 Voortgang beleidsvoornemens voor 
schooljaar 2021-2022 
 
Michel doet een update over de voortgang 
van de beleidsvoornemens. Vanwege de 
huidige situatie op school kunnen we niet 
altijd door. De invulling van de 
teamvergaderingen is enkel 
onderwijsinhoudelijk waardoor de nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie en de 
kwaliteitskaarten in ontwikkeling zijn. De 

Michel 



 
 

wens is ook om dit schooljaar het schoolplein 
aan te passen. De nieuwe website is in 
ontwikkeling en zal na de kerstvakantie 
online gaan. 

Punt 7 Mededelingen MR aan GMR/CMR 
 
Nee. 

Michel/Inge 

Punt 8 Mededelingen GMR/CMR aan MR 
 
Nee. 

Michel/Inge 

Toegevoegd Jaarverslag 
 
- Er dient een jaarverslag gemaakt te worden. 
Deze dient ook op de website geplaatst te 
worden. 
- Als het jaarverslag geplaatst is, dan zal dit 
ook in het Springplankje vermeld worden. 

Inge 

Toegevoegd Protocollen op website 
 
- Inge bespreekt dat de protocollen op de 
website te lezen zijn. Ze zou graag zien dat 
het antipest protocol wordt herzien, zodat 
ook alle leerkrachten weten hoe er 
gehandeld dient te worden in het geval van 
pestgedrag. Suus bekijkt het protocol en 
mailt dit nogmaals door naar het team ter 
info. Ook andere protocollen zullen worden 
nagelopen met de (nieuwe) collega’s. 

 

 Rondvraag/sluiting 
 
Marcel vraagt zich af waarom ‘Zederik’ nog 
zoveel benoemd wordt binnen onze 
onderwijsorganisatie. Michel legt uit dat ons 
onderwijscluster de naam Vianen-Zederik 
blijft dragen. Vandaar dat Ameide, Lexmond 
en Meerkerk onder de vlag ‘Zederikse’ 
scholen blijven vallen. 
 
Marcel en Inge zouden graag een MR-cursus 
willen volgen. Hen centraal met andere MR-
leden opgeven hiervoor. Navraag doen bij 
administatie door Michel. 

 

 


