
MR De Zaaier Nieuwleusen 
 

Notulen 30 maart 2022 
Notulist: Gernando 

Aanwezig: Naomi, Els, Claudia, Noëlle, Chantal, Gernando 

Nr. Onderwerp 
 

Besproken 

1 Opening 
 

Gedicht over de lente 

2. Notulen vorige 
vergadering 

N.a.v. begroting is er extra uitleg over gekomen. Daarna heeft de MR ingestemd met de schoolbegroting.  
 
Rapportfolio kleuters -> dit jaar nog een keer. Zij krijgen hem één keer in het jaar mee. Doordat er gedurende het jaar 
instroom komt en hierdoor eind van het jaar pas een goed beeld is van de meeste kleuters. Daarnaast staat het 
spelenderwijs leren vooral centraal. Plakboek staat los van het rapportfolio aan het eind van het schooljaar. 

3 Punten vanuit school - Rapportfolio        

Zie ook hierboven.  

Was duidelijker dan de vorige keer, beter toegelicht. Mooi om te zien wat de groei van een kind is geweest, dat zegt meer 
dan een cijfer. Op langere termijn is de voortgang van ieder kind beter terug te zien. Ook kan je duidelijk zien of een kind 
vooruit gaat. Het is daarnaast meer van leerlingen zelf (eigenaarschap) 

 

 



- Audit          

Donderdag 12 mei komt Herman Bijsterveld. Ter voorbereiding krijgen leerkrachten komende weken lesbezoeken van Frank 
Groot. Hij gaat vooral letten op afstemming (een van de onderdelen van de vier sleutels). Vorige keer was de analyse vooral 
het verbeterpunt. Tijdens Audit worden meerdere groepen bezocht.  

 

- NPO Plan         

Lisanne werkt vijf dagen voor de groep. Kan soms buiten de groep gesteld worden, maar er komen ook bijv. 
(rapport)gesprekken aan.  

Wat bedacht is, wordt wel gedaan (bijv. groep 3/4). Maar nieuwe dingen komen nu nog niet aan de orde.  

We zullen rekening moeten houden met de toekomst van de Zaaier en evt. Wegwijzer. 

Goed verlopen:  Pilot logopedie. Samenwerkingsverband willen deze pilot overnemen, waren enthousiast. Belangrijk: 
Afstemming met andere logopedisten om dubbele testen te voorkomen.  

 

- Groepen / formatie         

Combinatieklas wel combineren met leeftijdsgenoten, verschillende momenten van de week.   

Morgen gaat het team om tafel voor de verdeling. Blijven 11 groepen houden. Instroomgroep lijkt kleiner dan afgelopen 
jaren en kan bij 1/2 instromen. Twee groepen 3 van 16 kinderen is nu de bedoeling.  

Gerdien en Lineke gaan met pensioen, er komt wat ruimte qua formatie.  

Eventueel komen er leerkrachten van andere scholen door krimp / overformatie. 

4 (G)MR statuten / 
regelementen 

Vraag van vorige keer: kan teamleider in MR (i.v.m. belangenverstrengeling)? -> Is uiteindelijk akkoord gegeven.  



Huishoudelijk reglement MR:  

Artikel 5, punt 8: waarom moeten agenda’s gedeeld worden met MR andere scholen? Jaarverslag (artikel 10, punt 2) wel met 
GMR, maar waarom met MR of Ouderraad andere scholen? Is delen op de site voldoende? 

MR stemt in met huishoudelijk reglement MR. 

 

Medezeggenschapsstatuut: 

Criteria aantal MR-leden (4 of 6 leden afhankelijk van schoolgrootte). Wordt meegenomen naar GMR.  

MR stemt in met medezeggenschapsstatuur 

 

Medezeggenschapsreglement: 

Artikel 6, punt 1: Klopt niet, verantwoordelijkheid ligt niet bij GMR.  

Dit jaar zullen er weer verkiezingen zijn i.v.m. vertrek Claudia.  

Artikel 13, punt 3: ‘schriftelijk’ kan weg.  

Artikel 17, punt 3: wordt nagevraagd door Claudia bij GMR. 

Artikel 19, punt 1 en 2: wordt nagevraagd door Claudia bij GMR. 

Artikel 21: punt h: bij fusie moeten MR beide scholen instemmen.  

MR stemt in met medezeggenschapsreglement. 

 



5 Concept IHP Bij de gemeente liggen twee plannen:  

- Middengebied alle scholen (fusie of twee aparte scholen/gebouwen is nog niet duidelijk). Gert van Tol wil dan 
onderzoek verkeersstromen.  

- Middengebied + B-locatie Noord (niet huidige locatie Zaaier) zonder aanvullende faciliteiten / voorzieningen. Dus 
geen fusie, Wegwijzer wel naar middengebied.  

- BSO willen ze ook includeren (IKC), dus wellicht is BSO dan niet mogelijk. Wil de gemeente dan ook nog busvervoer 
betalen?  

- Verbouw is volledig afgeschreven, te kostenintensief, langere tijd tijdelijke locatie kost veel geld.  

- September / oktober moet beslissing gemaakt zijn, 2023 moet alles gereed zijn.  

- Bij fusie is formele instemming nodig van MR.  

- Optie is ook om twee gebouwen te hebben (Tweemaster / Planthof en Zaaier / Wegwijzer) of drie gebouwen.  

- Samenstelling stuurgroep / werkgroep (geen vertegenwoordiging scholen) en dat scholen bouwbeheer zelf regelen 
(inrichting scholen). Vraag of andere (grotere) schoolverenigingen hierin meegaan.  

- Verwachting is dat MR fusietraject in zal gaan.  

- Sessie ouders / omwonenden zal binnenkort georganiseerd worden. 

6 Rondvraag Website  
Notulen op site 
 
Foto 
- Iedereen levert deze aan voor de website.  
 
 
 
 
 



 

 

Meele 
Plannen om te starten met een hoogbegaafdheidsklas.  
 
 
Terugkoppeling GMR 
Instemming nodig van leerkrachtendeel voor MR mobiliteitsbeleid.  
Leerkrachten zijn onderdeel van de stichting, niet van een school. Indien herplaatsing nodig is zijn de voorwaarden 
vastgelegd (welke rechten en plichten heeft een leerkracht). Het is een richtingsdocument, er kan altijd van afgeweken 
worden.  
Percentages kloppen door verloop op de Zaaier bijvoorbeeld niet. 
 
Nauwere samenwerking tussen PCO-N en Stichting vermogensbeheer.  
Inzage werkprocessen en nieuwbouw, geld gaat meer naar scholen, minder naar stichting.  
 
Situatie Meele is besproken. Grote ouderbetrokkenheid, starten met twee units.  
 
 
Actie voor verkiezingen nieuw MR-lid: 
- Flyer van de vorige keer, bericht in Nieuwsbrief 8 april / bericht naar ouders / Parro. 
- Kijken naar ouderhulpbrief. 
- Sluitingstermijn na de meivakantie. 

7 Afsluiting Gebed 


