
 

 

Notulen MR vergadering 10 oktober 2022 

Aanwezigen: José, Daniëlle, Erica, Eri-Cha, René, Renske, Allard, Marleen 

 

1. Opening / agenda vaststellen 

Denise  (PMR-lid) is uit de MR gestapt vanwege persoonlijke omstandigheden. De procedure 

voor het vinden van een nieuwe PMR lid is gestart. 

  

2. Binnen gekomen post  

MR magazine nog niet doorgenomen en beoordeeld op interessante artikelen 

→ Actie Eri-Cha: MR magazine doornemen voor en evt. input meenemen naar 

volgende MR vergadering. Deze taak gaat over van Jose naar Eri-Cha 

 

3. Nieuwe data prikken voor MR vergaderingen dit schooljaar 

10 oktober 20.00 uur - 1e MR vergadering (huidige vergadering schooljaar 2022/2023) 

13 december 20.00 uur  - 2e MR vergadering + financiële stukken bespreken 

→ Actie José: datum afstemmen met Eric 

13 februari 20.00 uur – 3e MR Vergadering  

19 april 20. 00 uur – 4e MR Vergadering  

12 juni 20.00 uur – 5e MR Vergadering  

Overige vastgelegde data: 

- 19 jan 19.00 uur - MR etentje  

- In mei- directie beraad: GMR + directie 

→ Actie: René/ Daniëlle bespreken in de volgende GMR vergadering met de overige 

MR leden van SKOA of de wens om een directieberaad met de GMR gedeeld wordt. 

 

4. Taakverdeling van de leerkrachten (takenlijst) 

Ter informatie: Alle leerkrachten kunnen aangeven welke taak ze willen oppakken zoals 

bijvoorbeeld het jaarfeest, sportdag of carnavals commissie. Uitgangspunt is dat iedereen 

een grote en een kleine taak oppakt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid uren dat de 

leerkracht werkt. Dit systeem werkt zo goed en blijft ook behouden.  

 

5. Taakverdeling binnen de MR 

Voorzitter: 

José gaat aan het einde van dit jaar stoppen binnen de MR en wil de voorzittershamer graag 

snel overdragen. 

Vanuit bestuur is aangegeven dat de voorkeur uitgaat na een voorzitter vanuit de ouders 

omdat dat ook bij de MR van de Jozefschool en De Oosteinder zo is. Vanuit de OMR wordt 

aangegeven dat de taak van voorzitter ook een roulerende functie zou kunnen zijn. Tevens 

wordt aangegeven dat het feit dat het voorzitterschap bij de Jozefschool en de Oosteinder 

door OMR leden wordt vervuld, niet betekent dat dat bij de Antonius ook noodzakelijkerwijs 

zo hoeft te zijn. 

→ Actie Allard, Renske en Marleen: Nadenken of ze het voorzitterschap van José 

over willen nemen. Half november moet dit aan de voorzitter kenbaar gemaakt zijn 

zodat met de vergadering van december de nieuwe voorzitter kan starten.  



 

 

→ Actie José: Half november verzoek uitsturen naar Allard, Renske en Marleen of ze 

het voorzitterschap over willen nemen. 

 

Notulist:  

Roulerende rol tussen alle MR leden. Aan het einde van elke vergadering wordt de notulist 

van de volgende vergadering vastgesteld.   

Notulen dienen binnen 2 weken opgesteld te zijn en rondgestuurd naar de MR leden en Eric 

voor feedback. 

→ Actie Erica: notuleren vergadering van december 

→ Actie Eri-Cha en Daniëlle: notulen doorsturen naar collega’s, in mapje ‘notulen 

MR’ zetten en op website plaatsen 

 

Opstellen agenda:  

Voorzitter 

 

Taken GMR:  

René en Daniëlle 

 

Inkomende post: 

Eri-Cha 

 

 

Update OMR leden  

Allard verlaat de MR aan het einde van dit schooljaar. Renske en René zitten ook al voor 

langere tijd in de MR. 

→ Actie René en Renske: kijken hoe lang ze in de MR zitten en nadenken of ze zich 

evt. herkiesbaar willen stellen.  

 

Tijdens de december MR vergadering gaan we verder bespreken wanneer we MR 

verkiezingen willen houden en hoe we er het beste voor kunnen zorgen dat we de kennis van 

de vertrekkende OMR leden over kunnen dragen aan de nieuwe OMR leden. Voorkeur heeft 

het niet om het schooljaar 2023/2024 te beginnen met een nagenoeg nieuw OMR. We 

moeten bespreken hoe we dit willen voorkomen. 

 

6. Planning cursus/ scholing MR 

Marleen wil graag bijgeschoold worden voor de MR. Andere MR leden hebben daar al een 

cursus voor gedaan.  

→ Actie Erica: mailen naar Leonoor of er meerdere MR leden zijn binnen GMR die 

een MR cursus willen doen zodat dat gezamenlijk gedaan kan worden. 

 

7. Overleg leerlingenraad vanaf januari 

Leerlingenraad komt ongeveer om de 2 maanden samen. Het zou leuk zijn als hier een ouder 

uit de MR eens bij komt zitten. De vraag is wie dat zou willen doen. Dit is afhankelijk van 

wanneer deze vergaderingen zijn i.v.m. werk overdag. 

→ Actie Erica: data ophalen wanneer de leerlingenraad is in schooljaar 2022/2023 

zodat we in december kunnen bepalen wie er een keer aanhaakt en wanneer. 

 

8. GMR  



 

 

Matthijs heeft afscheid genomen als voorzitter. Nieuwe voorzitter is Marianne Volp. Zij is ad 

interim tot 1 juli 2023. 

Huidige 2 leden van Raad van Toezicht (RvT) gaan allemaal weg als er nieuwe RvT leden zijn 

aangenomen.  

Nieuwe RvT moet aangesteld worden. Voorgestelde kandidaat vanuit GMR heeft zich 

teruggetrokken als RvT lid. 

Advertentie voor nieuwe RvT leden is geplaatst. Sollicitatieprocedure is begin november, 

waarin 3 nieuwe leden worden gezocht. Deze 3 leden zullen na het aftreden van Marianne 

als voorzitter, nog 2 nieuwe leden werven, waarmee het aantal op 5 eindigt begin volgend 

schooljaar. 

 

René zit in sollicitatiecommissie voor nieuwe kandidaten RvT. 

 

Leonore spreekt met inspectie vanuit GMR (oktober). 

 

9. Schoolgids 2022/2023 

Op een aantal punten is de input op de visie zoals gegeven aan Eric in de MR vergadering in 

juni niet meegenomen. Zoals burgerschapsvorming en de leerlingenraad. Dit is wel belangrijk 

aangezien ook de inspectie hierop let. Er is ook geen terugkoppeling op geweest door Eric 

richting de MR.  

 

Aan het begin van de schoolgids wordt over Blink geïntegreerd gesproken. Later in de 

schoolgids wordt Blink per aparte les benoemd (Aardrijkskunde, Geschiedenis).  

→ Actie Eri-Cha: punten terugkoppelen aan Eric 

  

10. Toename aanmeldingen van internationale leerlingen en de impact op de school 

Er is een studiedag over meertaligheid geweest. 

De werkgroep internationalisering is opgezet, Eri-Cha neemt deel.  

3% van de leerlingen spreken niet de Nederlandse taal als ze starten op de Antoniusschool. 

Ervaring is dat leerlingen de Nederlandse taal redelijk snel oppikken maar ook zaken als 

‘communicatie met ouders’, ‘zet je kinderen juist wel of niet bij elkaar in de klas’ moeten 

besproken worden.    

Op dit moment worden er wel eens tolken ingezet om met de ouders te kunnen 

communiceren. 

→ Actie Eri-Cha: Zoekt uit vanuit welk budget de tolken betaald worden. 

 

11. Stukken/ notulen MR op (gesloten) Teams site: 

De mogelijkheid hiervoor is besproken met Danny en lijkt vooralsnog niet mogelijk. 

→ Actie Allard: Nogmaals de mogelijkheden hiervoor bespreken met Danny 

aangezien de communicatie binnen de MR veel efficiënter wordt en de documenten 

ook veilig op de schoolomgeving opgeslagen is i.p.v. rondsturen via privé E-mail. 

 

12. Plan Covid 4 Fasen Antoniusschool 

Is dit een plan op alleen Antonius niveau of ook op stichting niveau? 

→ Actie Erica: nagaan op welk niveau dit plan geschreven is  



 

 

Voorstel om te testen of het werken met Teams werkt (bijv. met groep 8) voordat Teams 

daadwerkelijk gebruikt moet worden volgens dit plan. Ervaring leert dat, als alle leerlingen 

tegelijk inloggen, het nog wel eens mis gaat. 

→ Actie Daniëlle: testen met groep 8 of tegelijk inloggen in Team werkt. 

 

Geen rondvraag – vragen moeten vooraf ingediend worden bij voorzitter. 


