
 
Notulen MR vergadering dd. 15-03-2021, tijd: 16.00 tot 17.30 uur 

  Advies: 
(MR / OMR / PMR) 

Instemming: 
(MR / OMR / PMR) 

 Voorbespreking: 16:00 – 16:30 

• Studiedagen 
.  

  

1. Opening: 16.30 – 17.30uur   

2. Vaststellen van de agenda:   

3. 
 

Agendapunten 
Vanuit directie 

• Het functiehuis.  
o Een paar maanden geleden heeft de GMR ingestemd met het 

functiegebouw. Nav dit document is op school een concept 
gemaakt voor het functiehuis op OBS Ekenrooi. In het 
document is aangegeven welke functies er zijn, welke 
inschaling en welke werktijdfactor hierbij hoort.  

Uitvoerig besproken. Het plan zoals het er ligt is volgens MR een goede 
basis. Het team gaat dit ook nog bespreken en kan binnen een week 
bij PMR reageren zodat deze hier instemming aan kan geven. 

 

• De uitkomsten van de tevredenheidspeilingen (OTP en LTP). 
Samenvatting en actieplan worden uitvoerig besproken. 
OMR vindt dat de peilingsuitslagen eruitzien om trots op te zijn. De 
zaken die afgelopen jaar zijn opgepakt als actiepunt hebben ook een 
positief effect gehad. 
  
Sociaal emotionele ontwikkeling is nog steeds een aandachtspunt 
ondanks een mooie vooruitgang. Het traject De vreedzame school dat 
hier invloed op heeft is dit jaar pas opgestart en nog in volle gang en 
zal de aandachtspunten meenemen en waarschijnlijk nog meer positief 
beïnvloeden. 
 
Informatievoorziening is verbeterd. Wat kan er verbeterd worden; 
Door COVID is het persoonlijk contact op school te weinig. Dat speelt 
waarschijnlijk mee in te uitslagen van de peiling. Parro is enorm prettig 
aldus OMR. Geen verbeteringsadviezen. OV wordt ook nog gevraagd 
naar dit punt. We wachten af hoe dit zich ontwikkelt na corona.  
 
Rekenen. OMR denkt dat Rekenen voor alle niveaugroepen goed wordt 
aangeboden. Wellicht willen ouders thuis ook meer betrokken worden 
om hulp te bieden als kinderen rekenen moeilijk vinden? 
 
Begeleiding leerlingen met specifieke behoefte. Er is sprake van 
ontzettend veel goede begeleiding, o.a. met onderwijsassistenten. Is 
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dit zichtbaar genoeg voor de ouders? Wellicht vallen de klachten juist 
meer onder de aandacht. 
 
Mediawijsheid krijgt vanaf groep 5 structureel aandacht. 
 
Aandacht voor leesmotivatie. Leesoffensief van de gemeente sluit 
hierbij aan. 
 
MR functioneren: De school is in rustig vaarwater, dan komt een MR 
minder aan bod.  
 

• Groepsindeling volgend schooljaar (Vervolg) 
Vanuit MR 

• Mededelingen 

• Activiteiten plannen volgend schooljaar voor MR (om aan te geven dat 
hiervoor geld gereserveerd moet worden) 

Startcursus MR 
Verdiepende Info hoe je optimaal je achterban vertegenwoordigt. 
Volgende vergadering heeft iedereen dit uitgezocht en kunnen wensen, naast 
bovenstaande wensen doorgeven worden aan directie. 

• Verkiezingen MR (Floris en Nelis)  
Mariëlle stuurt de brief naar MR, deze laat deze week in reactie weten of het 
akkoord is. Dan gaat de wervingsbrief er volgende week uit.  
 

4. 
 

Mededelingen:  
Mededelingen  GMR:  

• Frank gaat Hélène vervangen na haar termijn als GMR lid.  
Mededelingen vanuit OV: 

• Geen mededelingen 

 
 
 

 

 

 

5. Actielijst (allen):    

6. Post   

7. Rondvraag (allen): -   

8. Vaststellen besluitenlijst en sluiting (allen):   
9. Volgende keer op agenda: 

• Verkiezingen 

• Eventuele scholing MR volgend schooljaar 
Nieuwe datum:18 mei 16.00 uur Hopelijk op school, indien niet mogelijk in 
teams. 

  

 


