
 

 
 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
Notulen MZR VERGADERING  
Maandag 26 september 2022  
 
Aanwezig; Erwin van Pijkeren, Berend Bouma , Rutger Werkhoven (Voorzitter), Mariska Kracht (Notulist). 
Bert Boers (Directie) 
 
19:00 uur start vergadering MZR (vanaf 19:30 gezamenlijk met directie) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

De functie van notulist zal op toerbeurt plaatsvinden. Degene die notuleert zal deze binnen 1 week aanleve-

ren. De agenda wordt minimaal 3 werkdagen voorafgaand in overleg met directie aangeleverd. Team en MR 

leden kunnen vooraf punten aanleveren. 

2. Huishoudelijk reglement MZR 

Het huidige huishoudelijk reglement dateert van 2018 en is doorgenomen op actualiteit. Het aantal leden 
(personeels- en oudervertegenwoordiging) dient aangepast te worden. Rutger zal dit voor de volgende 
vergadering aanpassen. 
 
3. Activiteitenplan MZR 2022-2023 

 
Het huidige format dateert uit 2020. Rutger zal met directie het activiteitenplan voor het huidige 
schooljaar vaststellen. Tijdens de volgende MZR-vergadering zal deze vastgesteld worden. 
 

 
4. Voorbespreking MZR 

19 september jl. is er een gesprek geweest tussen de directie en een vertegenwoordiging van het team 
over zorgen binnen team en ouders. Aanleiding was mail van het  team richting Adenium. Hierbij is ook 
Thijs Praamstra vanuit Adenium aanwezig geweest. 
Het was een helder gesprek geweest en er zijn bepaalde afspraken gemaakt, er is gekozen om samen 

door te gaan met elkaar. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de communicatie over afspraken 

nakomen. Op enig moment evalueren met elkaar. Bert geeft straks toelichting. 

 

Alles wat ter tafel komt 

 

Hoe gaat het binnen de groepen? 

Elke groep heeft wel een goede start gehad. Wat wisseling, wel ten positieve. In de onderbouw heeft de 

nieuwe leerkracht een goede start gehad, voor een nieuwe leerkracht in de combi groep 5/6 is lastig, 

maar wel genoeg ondersteuning. Onderwijsassistente is wel fijn op deze groep. Veel fulltimers zorgt 

voor rust.  

De studiedag van afgelopen vrijdag is goed geweest. Het team heeft elkaar in een informele sfeer beter 

leren kennen.  



 

 
 

Vanuit het team heeft Simone aangegeven beschikbaar te willen zijn voor de MZR.  Vergadering zal op 

haar verzoek dan verschuiven naar de dinsdag. Wijziging in de schoolkalender. Tijdens de informatie-

avond in oktober zal (Rutger en wellicht Berend) als MZR aanwezig zijn. MR krijgt ook een moment (na-

der te bespreken met team) om een stukje te vertellen over MZR. 

 
Bert Boers schuift vanaf 19.30uur aan 

 
5. Communicatie 

Bert geeft een toelichting op de zorgen die hebben gespeeld binnen het team, deze ontstonden eind 
zomervakantie. Naar aanleiding van het gesprek op 19 september jl. heeft Bert een reactie naar het 
team gedaan. Er zijn afspraken gemaakt met het team. Elkaar beloofd het beter te doen in de 
communicatie. Er zal dit schooljaar een 3-wekelijkse nieuwsbrief verschijnen. Via Parro; het groep 
overstijgend nieuws zal Bert hier communiceren. 
Bert heeft afscheid genomen van zijn andere school. Er wordt vanuit de MZR aangegeven dat 
zichtbaarheid voor ouders belangrijk is , af en toe even buiten gezicht laten zien kan hierbij aan 
bijdragen. 

 

6. Personeel/Formatie 

 

Bert heeft uitgelegd wat het maakte dat de formatie na de zomervakantie was gewijzigd. Inge heeft 
Coronaverlof. In groep 3, 4 , 2 en 8 bleef een dag over. Hylke, Piet en Rita zijn ingezet. Gerjanne gaat in 
bovenschoolse poule van Adenium werken als leerkracht. Hylke blijft in groep 3 tot Geeske terug komt.  
 

7. Voortgang IKC-vorming/ Verus-draagvlakonderzoek 

Rutger heeft contact gehad met Adenium. Het concept heeft Adenium ontvangen.  Deze zal op korte 

termijn besproken worden met de MZR. Het is nog onduidelijk wat  de insteek vanuit Adenium is, wat 

zal er gedaan worden met de uitkomsten. Wensen zijn teambreed besproken, waar zouden we naar toe 

willen met betrekking tot IKC? Dit zal op korte termijn een vervolg krijgen. 

8. Voortgang zoektocht directeur 

 

Recent is de vacature nogmaals uitgezet door Talent-Performance. Wanneer hier niks uit voortvloeit,  
dan zal Adenium begin oktober opnieuw om tafel met de benoemingscommissie. Bert blijft in contact 
met Adenium en zal pleiten om het aantal fte voor de directeursfunctie uit te breiden. 
 

9. Schoolkalender/gids 2022-2023 

 

Schoolkalender voor Inspectie is klaar, puur sec informatie over de school. Officieel goedkeuring van de 

MZR nodig. Insteek digitale format. Concept schoolgids en kalender worden digitaal aangeleverd. 

 

10. Schooljaarplan 

 

Voor de zomervakantie al eens besproken 2021 2022 borging, in periodes wegzetten.  

Ib-er en directeur hebben op papier helder en duidelijk weggezet, nu nog uitvoering. Alles moet nog 

Smart in schooljaarplan beschreven worden. Directie laat dit eerst door inspectie bekijken, daarna 

definitief plan. 

 

11. Overige zaken: 

 

• Digitalisering rapporten 

Digitalisering lovs rapporten, planning is dit in januari 2023 voor alle groepen gereed te hebben. 

• Schoolzwemmen 



 

 
 

Adenium heeft voor 2e half jaar schoolzwemmen geregeld. Bert vraagt na waarom dit geen 

aaneensluitend jaar is. 

• Corona-protocol 

Er ligt een protocol. Deze moet geëvalueerd en misschien veranderd worden. Bert zal hierover een 

terugkoppeling doen. 

 

12. Rondvraag/ WVTTK 

- Verschuiving van MZR vergaderingen in kalender van maandag naar dinsdagavond veranderen. 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 1 november 19.00uur 

 

Actielijst 

Nr Onderwerp Actie Door wie Wanneer 

1. Huishoudelijk reglement Aanpassing samenstelling MZR en controle 
overige punten 

Rutger 1-11-2022 

2. Activiteitenplan Opstellen activiteitenplan schooljaar 2022-
2023 

Bert/Rutger 1-11-2022 

3. Nieuwsbrief Er zal 3-wekelijks een nieuwsbrief 
verschijnen. Volgende staat gepland voor 7 
oktober. 

Bert 7-10-2022 

4. IKC-vorming Uitkomsten draagvlakonderzoek zijn 
binnen. Adenium plant een overleg in om 
deze te bespreken met MZR. 

Adenium z.s.m 

5. Zoektocht nieuwe directeur Adenium zal i.o.m Talent Performance 
afspraak maken met de BAC om voortgang 
te bespreken 

Adenium Begin oktober 

6. Documentatie school Bert levert de schoolgids en SJP aan ter 
instemming MZR. Concept reeds in bezit. 

Bert 12-10-2022 

7. Schoolzwemmen Bert komt terug op waarom 
schoolzwemmen nu verspreid plaatsvindt 

Bert 1-11-2022 

8. Corona-protocol Evalueren en delen corona-protocol 
Adenium 

Bert 1-11-2022 

 


