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Notulen MR Antoniusschool: maandag 31 januari 2022 
Tijd: 19.30-21:00 uur 
Locatie: Antoniusschool 
Aanwezig: Oudergeleding – René Groen (online), Allard Kernkamp, Margriet Zethof 
Personeelsgeleding – José van der Laan (voorzitter), Erica Hermans, Eri-cha Wong-Chung en 
Leonore Melkert (vanuit GMR) 
Afwezig: Renske Peters, Stefan Woerdeman 

 

1. Opening / welkom heten, vaststellen van de agendapunten 
• Stefan heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte. René is online aanwezig en Renskes aanwezigheid is 

onbekend.  

• Jose heet de MR leden welkom. Eric heeft ook nog punten ingebracht, deze zullen waar 

mogelijk gelijk op de agenda worden meegenomen.  

• N.a.v. vraag m.b.t. delen van de agenda: deze gaat ter informatie altijd van tevoren naar de 

directie ter informatie.  

2. Notulen van de vorige vergadering 
Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Renske is gevraagd om nog enkele extra punten in de notulen 

te verwerken, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Voor de volgende MR vergadering zal ook 

het delen van de notulen op de website geagendeerd worden. Doel is om dit vanaf de volgende keer 

weer op de rit te hebben na de Corona-periode. Na het opstellen en delen van de conceptnotulen 

volgt een week reactietijd, waarna (na evt. aanpassingen) de notulen definitief worden vastgesteld 

en op de website worden gepubliceerd.  

3. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post.  

4. Nieuws van de GMR  
De Raad van Toezicht (nu 3 personen) heeft een plan voor de nieuwe bestuursinrichting ontwikkeld. 

Dit is anderhalf jaar geleden gedaan, waarna het voorstel is behandeld en op basis van advies 

aangepast. Het nieuwe plan dient nu onder het personeel voorgelegd te worden, dus van de hele 

SKOA. De GMR heeft advies op het plan gegeven en dit is ter harte genomen. Hierdoor voelt de GMR 

zich gehoord. Doordat de Corona-periode en omdat de procedure hiervoor goed doorlopen moet 

worden, is de doorlooptijd langer dan oorspronkelijk verwacht.   

Stefan gaat 17 maart naar de volgende GMR-vergadering. 18 mei zal Erica gaan (Leonore zal daar zelf 

niet bij zijn). Eri-Cha zal de GMR-vergadering van 29 juni voor haar rekening nemen. Deze laatste is 

met de RvT.  

5. Coronanieuws 
Eric heeft aangegeven veel contact te hebben met ouders en stuurt veel brieven. Zijn vraag is of de 

MR dit gewenst vindt? Goed communiceren wordt beschouwd als een pre, bovendien worden de 

regels van de GGD zo opgevolgd. Doordat de quarantaine verplichting recentelijk is komen te 

vervallen, is het communiceren over alle details meer losgelaten. Het advies van de MR is voorlopig 

wel ouders van leerlingen in de klassen te blijven informeren over de coronagevallen in de klas. De 

MR vraagt zich wel af of Eric dit zelf moet blijven doen. Misschien kunnen de leerkrachten dit op 

termijn gaan uitvoeren. Dit komt de volgende keer op de agenda. 
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Verder veroorzaakt de Corona gerelateerde uitval veel werk om de groepen met leerkrachten te 

bemensen. Eric heeft aangegeven dat dit een intensief proces is.  

Op verzoek van Eric wordt het vakantierooster behandeld: het voorstel voor een extra dag na 

Pinksteren in de periode tussen Meivakantie-Zomervakantie in 2023 (11 weken) is prima. 

Studiedagen worden bij voorkeur verdeeld over de week gedurende het jaar. Iemand van PMR buigt 

zich daarover met Eric. De rest van de MR geeft deze week nog goedkeuring per mail aan Eric. (Actie 

allen) 

 

6. Evaluatie MR- cursus 
• De MR cursus die onlangs gegeven is op de Antonius, is zinvol geweest. Aandachtspunten die 

er direct uit volgen: 

o Er zijn een aantal medezeggenschapsdocumenten die geüpdatet moeten worden. 

Het huishoudelijk reglement zou de MR zelf op moeten stellen; de huidige versie 

moet even nagezocht worden samen met de andere stukken (zal Leonore nazoeken 

(Actie Leonore)). Dit zullen we stichting breed afstemmen.  

o Overige MR aandachtspunten zullen nog wel meer terugkomen op de volgende 

vergaderingen. Ook zullen we meer onderwerpen navragen bij de leerlingenraad.  

o De visie van de Antonius wordt opnieuw bekeken. Er zal een ouderenquête worden 

uitgevoerd om aandachtspunten te verzamelen, maar de onderwerpen op de 

enquête zullen breder zijn dan alleen de visie. De enquêtevragen zullen voorafgaand 

aan het uitzetten eerst gedeeld worden met de MR, zodat dit afgestemd wordt.  

o De MR Oudergeleding kan van tevoren overleggen om te bepalen wat zij prioriteiten 

vinden die in lijn gebracht kunnen worden met de conceptvisie. Voorstel is om dit 

ook in de volgende MR vergadering te behandelen (Actie Jose).  

o Het jaarverslag is 2 jaar geleden in 2 slides aan de orde gekomen en is er een filmpje 

geweest. Een jaarplanning zou wel fijn zijn voor dit soort documenten. Actie Jose: dit 

plannen we voor de laatste vergadering van het schooljaar 2021/2022 op 20 juni.  

• Overig: Renske en René zitten bijna 3 jaar in de MR, waarna hun termijn nog eens verlengd 

kan worden (indien ze hiermee instemmen). Margriet en Allard zitten beide anderhalf jaar in 

de MR op dit moment, waarbij Margriet nog anderhalf jaar kan deelnemen voordat haar 

jongste kind naar de middelbare school zal gaan. De intentie is om alle MR wisselingen wel in 

een natuurlijk verloop te laten plaatsvinden.   

 

7.  Mededelingen team 
• Er is een vacature uitgezet omdat een leerkracht van groep 4 (2d/w) de school gaat verlaten.  

• Veel leerkrachten zijn terug van zwangerschapsverlof. Inmiddels wel weer een aantal 

zwangere collega’s. 

• De Bibliotheek komt dit jaar op school ipv andersom. 

• Leerlingenraad komt 1x per 1 ½ maand bijeen. Zij bestaat uit leerlingen van de groepen 6,7 

en 8 en worden begeleid door Mieke en Romy. Jose zal mailtje sturen naar Mieke en dan 

komt de MR een keer langs. (dit was een verzoek uit de leerlingenraad). Leerlingen uit de 

groepen 6, 7 en 8. In de leerlingenraad is nu focus op het buitenspelen. 

 

8. Volgende MR vergaderingen 
• 21 maart (daarna 23 mei, 20 juni).  2 juni is het jaarlijkse etentje gepland. 


