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Wanneer: maandag 18 januari 2020, 19.00-21.30 uur 
Locatie: MS Teams 
Aanwezig: Joost, Pim, Wietske, Anneloes, Tamara H, Monica, Anke, Anne 
Notulen MR-OVERLEG  19:00 – 20:00 

1.  Opening, welkom en check-in (hoe zit je er bij) 
 

Status  

2.  Verslag vorig MR overleg Vastgesteld 

3.  
 

Stukken/onderwerpen ter bespreking 
- Actielijst doorlopen 

Ventilatie: komt straks terug, staat op de agenda 
Verduurzaming: zie agenda 
Acties Marloes: worden straks besproken, aanpassing formatieplan 
en SOP inmiddels akkoord. Het doornemen van de begroting is 
inmiddels gebeurd. 
 

- Verduurzaming van de school  
Wietske heeft met Sudi en Marloes gekeken naar de mogelijkheden 
en er zijn wat kaders neergezet. Belangrijk om rustig te beginnen, 
eerst kijken naar de mogelijkheden binnen IPC en wellicht daarna 
wat structureler neerzetten. Verder kijkt ze samen met de event 
managers en de leerlingenraad wat de mogelijkheden zijn. De ll raad 
kijkt vnl naar de afval scheiding en het vergroenen van de school. 
Marco (conciërge) was hier ook bij. Leuke ideeën, er wordt nu 
gekeken welke stappen gezet kunnen worden. Er is en komt van alles 
in beweging.  
14 april staat dit onderwerp groot op de agenda. Wietske zet eea op 
papier wat vanavond besproken is, zodat een overzichtelijk plan 
ontstaat. Goed om MT hierin mee te nemen.  
 

- ‘Expeditie’ Duurzaam Gebouwd, korte update 
Woensdag is er een kennismaking, Marloes is hierbij aanwezig. Een 
evt vervolgstap is kennismaken met het bestuur en kijken of het 
allemaal doorgang kan en gaat vinden. In eerste instantie wordt er 
vooral gekeken naar het fysieke schoolgebouw. Financiering wordt in 
principe gedragen door de deelnemende partijen en Joost geeft aan 
dat hij graag een bijdrage zou zien van de gemeente voor het 
faciliteren van het proces. We kunnen als school hierin een verschil 
maken en een voorbeeldrol vervullen. 
 

- School op afstand – stand van zaken, voorbereiden 
bespreking 
We bespreken uitgebreid de gang van zaken, zowel vanuit ouder- als 
leerkrachtperspectief. Het online lesgeven gaat goed, ouders geven 
aan dat het veel fijner werkt dan tijdens de 1e lockdown. Er is meer 
structuur en ouders kunnen nu meer faciliteren ipv zelf onderwijs 
geven. 
 

 
 
 

4. 
 

Informatieve stukken: 
- Geen 

  

5.  
 
 

Stukken ter instemming: 
- Geen 

 
 

6. Stukken ter advies / vaststelling: 
- Begroting 2020-2021 
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Notulen MR-OVERLEG  19:00 – 20:00 

7.  Wvttk    

 
 

AGENDA MR-OVERLEG MET SCHOOLLEIDING 20:00 – 21:30 

1.  Opening & welkom, vaststellen agenda 
Marloes, Tatiana & Sudi schuiven aan via Teams. 
Geen aanvullingen voor de agenda. 
 

Status  

2.  Vaststelling verslag vorig MR overleg  Vastgesteld 

3.  
 
 
 

Mededelingen 
- Vanuit MR & GMR 
- Vanuit de schoolleiding 

De vacature voor groep 6 is per 1 maart ingevuld en de maand 
februari wordt ingevuld door een vaste invaller. 
Sinds begin van het schooljaar enkele wisselingen, collega’s die na 
een lange periode op de Marke kiezen voor een andere school, een 
gezonde ontwikkeling. 
In het verlengde hiervan: de ARBO quickscan wordt in februari 
afgenomen. Dit punt komt 4 maart op de agenda, samen met de 
cijfers wb ziekteverzuim. Op dit moment geen besmette collega’s. 
 

- Vanuit de school 
 

 
Bespreken  
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AGENDA MR-OVERLEG MET SCHOOLLEIDING 20:00 – 21:30 

4. 
 

Stukken/onderwerpen ter bespreking 
- Actielijst 

Er zijn (nog) geen nieuwe GMR notulen (as donderdag is GMR 
vergadering) 
Formatieplan en SOP zijn aangepast en daarmee afgesloten 
 

- Ventilatie terugkoppeling vanuit MT; stand van zaken 
Er is 10 december een VVE overleg geweest, er is toen ingestemd 
met een onderzoek. Hoe wordt onderzoek uitgevoerd en wat wordt er 
onderzocht? Goed om te kijken in de normale situatie, dus wanneer 
de kinderen aanwezig zijn op school. Er is iig voortgang! 
 

- COVID-19 stand van zaken school op afstand 
Joost geeft een korte samenvatting: veel positieve reacties en 
waardering van ouders. Het is goed geregeld op de Marke mbt online 
lesgeven. Voor de ouders is het een extra belasting naast hun eigen 
werk, maar het zorgt ook voor herkenning van hoe je kind zich 
gedraagt. Er wordt goed aangestuurd door MT.  
 
Marloes geeft aan dat RT lastig is in te plannen. Op school is iig 
besloten de huidige ondersteuningsperiode te verlengen en dan 3 ipv 
4 periodes te plannen. Persoonlijke arrangementen lopen wel door.  
De lk van de kangoeroeklas zorgt voor extra opdrachten en filmpjes. 
 
Het online onderwijs is goed voor elkaar. De start was spannend, 
maar het is fijn en collega’s zijn positief. Het geeft rust. Iedereen 
leert ervan. 
Bij het MT komen vrijwel geen mails binnen met vragen.  
Alle kinderen zijn in beeld, kinderen bij wie zorgen waren of die niet 
tot weinig bereikbaar waren tijdens de vorige lockdown zijn 
uitgenodigd om van de noodopvang gebruik te maken. 
 
Wanneer de scholen open mogen is nog onduidelijk, binnen de 
besturen is gezamenlijk overleg, zodat binnen Amersfoort een 
gezamenlijk standpunt ingenomen wordt. 
Er wordt gevraagd of er gesproken wordt over gesplitst opengaan, 
onderbouw en bovenbouw, maar dit is niet het geval. Verder geven 
leerkrachten aan dat er discussie is over veiligheid en vaccinatie. 
 
Ouders konden een korte enquête invullen, reacties zijn veelal 
positief en er kwamen wat tips uit naar voren, o.a. om de kinderen te 
laten bewegen. De staatjes worden gedeeld.  
 
Noodopvang wordt besproken: veel kinderen. Studenten zijn/worden 
ook ingezet en ook Sportivate gaat ondersteunen. 
 
Communicatie werd vorige keer als aandachtspunt genoemd. Hoe is 
dat nu? Ouders geven aan dat het duidelijker is waar de kinderen 
dingen kunnen vinden, o.a. doordat leerkrachten hier de kinderen in 
meenemen. Ook berichten vanuit school zijn duidelijker, 1 manier 
van communiceren geeft rust.  
Voor komende periode zijn er diverse scenario’s mbt toetsen, 
rapporten en gesprekken, afhankelijk van wanneer we opengaan. Dit 
zal komende week gecommuniceerd worden naar ouders. De afname 
van toetsen ed kan voor druk bij ouders zorgen, goed kijken hoe dit 
gecommuniceerd wordt. 
 

 

5.  
 

Stukken ter instemming: 
- Geen 
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AGENDA MR-OVERLEG MET SCHOOLLEIDING 20:00 – 21:30 

6. Stukken ter advies / vaststelling: 
- Begroting 20201   

Wijziging in uitgaven: aanschaf extra lesstof is goedgekeurd, 
aanschaf o.a. extra hardware loopt. Er staan inkomsten door verhuur 
aan Zwaluwnest, maar deze lopen eind van het schooljaar af. 
 
De genoemde ouderbijdragen zijn alleen van ouders van groep 8 lln 
ivm uitgaven voor kamp. De inkomsten uit de ouderbijdragen staan 
hier niet in, deze gaan naar St.Beh. Oudergelden. 
Voor de komende jaren is er een budget vrijgemaakt voor 
verduurzaming, niet als losse post, maar het staat onder algemene 
kosten. 
Uitgaven aan gebouw worden door de VVE gedaan waar de school 
aan bijdraagt.  
 
De begroting is goedgekeurd door het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroting 
wordt 
vastgesteld 

7. Vooruitblik agenda volgende vergadering 
- Jaarplan  

Resultaten van de middentoets kan van de agenda af ivm latere 
afname. 
Input voor jaarplan 2021-2022 
MR bezetting, personeels- en oudergeleding (Anke) 
Evaluatie werkdrukgelden 
Quickscan 
Verhoging ouderbijdrage: stand van zaken (MT) april 

 

8.  Rondvraag & Checkout (wat neem je mee uit dit overleg) 
Pim: hoe gaat het verder met de typecursus? Dit gaat volgende week 
van start, lln kunnen hier zelfstandig mee aan de slag. 
Tamara: wat gebeurt er met de combinatieklas, dit leeft erg in de 
bovenbouw. Het is op dit moment zo begroot dat deze kinderen een losse 
groep 8 kunnen vormen, maar dit is afhankelijk van de ll aantallen.  
Monica: hoe gaan we om met de uitgeleende boeken van de schoolbieb? 
Belangrijk dat ze niet door elkaar raken met boeken van de reguliere 
bieb. Misschien goed als kinderen het boek iig kunnen inleveren. Punt 
wordt ter bespreking meegenomen.  

  

 
Actielijst: 
Onderwerp Wie     Wanneer 
 
Ventilatie 

 
Joost 

 
Terugkerend agendapunt 

Verduurzaming Wietske 14 april 
Doorsturen notulen 
GMR 

Marloes  
Zsm als de notulen er zijn 

Aanpassen agenda 4 
maart & jaarplan 

Joost  

Boeken schoolbieb MT zsm 
Overzicht MR 
bezetting 

Anke Agendapunt 4 maart 

 
 


