
Notulen vergadering MR OBS Jules Verne 
 
Datum: 28-06-2022 
Tijd: 19.00 – 21.00 uur 
Plaats: OBS Jules Verne 
 

1. Opening en mededelingen 
Notulist : Noor 
Afwezig: Anna ziek en Ifor afwezig 
 

2. Vaststellen notulen 19-05-22 (Bijlage 1) : Notulen goedgekeurd. 
 
Actiepuntenlijst 28-06-22 doornemen 

             - Wanneer aftreden? Na drie jaar of vier jaar? Even opzoeken. Noor:2 jaar.   
                Ifor treedt af komend schooljaar. Joska: 1 jaar. Mendy: 3 jaar. Thelma/Aly 1 jaar.  

- Mendy zoekt alle vorige notulen op. Jessica zet ze op de website. 
- GMR wordt een vast agendapunt op de mr vergaderingen.  
- Data mr vergaderingen voor de GMR vergaderingen vastzetten: Liefst wisselende 

dagen. (Maandag, dinsdag, donderdag in overeenstemming met GMR.) 
 

- Bij Joska op school is er een stichting. We gaan toch een stichting samenstellen. 
Joska zoekt op hoe het precies in elkaar zit. (Oudersenonderwijs.nl) Joska en 
Mendy spreken met Joyce af om te kijken hoe de stichting verder opgezet gaat 
worden en met welke ouders van de OR.  

 
- Ouderbetrokkenheid: Goed om even in het team te bespreken dat er onder de 

ouders wat onrust heerst over de communicatie vanuit leerkrachten naar ouders 
over individuele kinderen. 
 
 

 
3. Info directie: 

 
- Formatie: Femke en Tessa zijn voor vast aangenomen als onderwijsassistentes. 

Vacature bovenbouw staat nog open. Er heeft niemand gesolliciteerd. Het 
worden dus (voorlopig) twee groepen 6,7,8 komend schooljaar. Annemieke heeft 
haar ontslag ingediend. Wil zich richten op andere dingen. Er zijn twee lio’ers 
aangenomen.  Iemand voor de middenbouw en iemand voor de bovenbouw. 
Onze gymdocent gaat weg, maar we hebben een nieuwe gevonden. Er wordt nu 
overlegd op welke werkdagen hij gaat komen.  Er is vervanging gevonden voor 
Eline. Han komt twee dagen naast Kitty te staan in de mb. Tess is bij ons aan het 
reintegreren in de onderbouw. Ze komt 1 dag voor een onderbouwgroep te 
staan. In ieder geval tot de herfstvakantie. 
 

 
- Jaarplan 21/22 evaluatie (Bijlage 2) We zijn bezig geweest met het optimaliseren 

van ons onderwijs. En het doorgaan na twee corona jaren. Bijvoorbeeld een 



weektaak maken in de mb en bb. Thijs van Tweemonds ondersteunt ons hierbij. 
Waar stonden we? Waar gaan we naartoe? Vanaf maart weer stabieler geworden 
met mensen. De onderbouw heeft een enorme slag gemaakt. Vooral de 
samenwerking tussen de leerkrachten. Er is gewerkt met circuits. Traject met 
Kobi Wanningen gehad. Input voor spelbegeleiding. Volgend jaar drie groepen 
1,2,3.  

 
 

- Jaarplan 22/23 (Bijlage 3) Volgend schooljaar gaan we ons vooral richten op ons 
rekenonderwijs. Op rekengebied is er geen leerwinst gehaald in 21/22. Hier gaan 
we met z’n allen kritisch naar kijken. We gaan ook kijken hoe we de kinderen die 
boven het maaiveld uitsteken goed kunnen bedienen. Dit jaar is weer gebleken 
dat er meer aandacht en tijd gaat naar de kinderen die onder de norm zitten. Op 
begrijpend lezen is er wel leerwinst gehaald. We gaan deze lijn doorzetten. Op 
het scrumbord staat het jaarplan uitgewerkt in fases. Er is een verdieping gaande 
aangaande het vorige jaarplan. Ouderbetrokkenheid weer op een hoger plan 
tillen. Het is standje overleven geweest het afgelopen jaar. Er staan weer meer 
ouderbijeenkomsten gepland. Goed om even in het team te bespreken dat er 
onder de ouders wat onrust heerst over de communicatie vanuit leerkrachten 
naar ouders over individuele kinderen. (Zie actiepunten) 
 

 
4. Agendapunten: 

 
- Hoe is voor ouders duidelijk wie de vertrouwenspersoon is? (Vraag van een 

ouder) Noor is de vertrouwenspersoon. 
- Hoe zetten we ouderbetrokkenheid volgend jaar op de agenda? 

Ouderbijeenkomsten inplannen en communicatie helder en transparant houden. 
Ouders meer in de school laten komen.  
 

- Ouderraad stichting/ vereniging: Zie actiepuntenlijst 
- Verantwoording uitgaven ouderraad: Nog niks over gehoord. Even meenemen en 

terugkoppelen aan Joyce. (Zie actiepuntenlijst.) 
- Vaststellen ouderbijdrage: Bespreken Joska en Mendy ook met Joyce 
- Jaarverslag MR: Mendy kijkt er met Joska naar en maakt het jaarverslag. 
- Data MR volgend jaar: Mendy kijkt naar data GMR en doet daarna een voorstel 

via de mail over data MR. 
 

5. WVTTK: Mendy sluit de vergadering. 
 


