
Notulen MR vergadering maandag 17 januari 2022
Aanwezig: oudergeleding: Sarah van Ettekoven en Jeroen Zaagmans.

personeelsgeleding: Judith de Kruijf, Simone Wagensveld en Karlijn Moons
directie: Nicole Ossendrijver

Notulist: Karlijn Moons

1. Welkom/opening:
We gaan snel van start omdat Jeroen er nu (digitaal) bij aanwezig is.

2. Ouderpeiling/enquête:
Kort gezegd vindt de MRp de enquête erg lang, veel sturende vragen en best
negatief overkomen, zoals dit ook al in de mail is gezegd. Nicole geeft aan dat de
ouderenquête snijdt met het oudertevredenheidsonderzoek vanuit SKOSS. Deze
gaat er februari/maart uit. Nicole heeft ook gesproken met Martijn (bovenschools
directeur) dat de enquête er op deze manier niet uit kan. Er zitten goede vragen
tussen maar het moet wat algemener. We zijn in overeenstemming gekomen dat de
MRo een aantal algemene vragen naar Nicole stuurt en dat zij deze meeneemt in het
oudertevredenheidsonderzoek. De voornaamste vraag vanuit de enquête is: Voelen
ouders zich betrokken als het gaat om vakinhoudelijke informatievoorziening vanuit
school wat betreft de leerresultaten van hun kind? Het zou mooi zijn als er ruimte is
voor toelichting van de ouders. Nicole gaat kijken of ze deze vragen kan toevoegen.
Resultaten van dit onderzoek worden altijd besproken binnen het team en de MR.
Later zal er ook een verslag naar ouders gaan.

3. Notulen vergadering 22 november 2021:
Geen opmerkingen over de notulen.

4. Mededelingen/ingekomen stukken/ingekomen reactie ouder:
- Brief vanuit een ouder. Hij maakt zich zorgen over de snelheid van het corona

beleid. Hij heeft soms het gevoel van een verplichting. Hij is bang voor sociale
druk. Graag zou hij  zijn zorgen uiten en in gesprek gaan met Nicole. Hij heeft
een mail gestuurd maar deze is niet aangekomen bij Nicole. Sarah gaat
vragen of hij de mail nog een keer wil sturen.

5. Nieuws vanuit Nicole betreft schoolactiviteiten:
Nicole geeft aan dat er een HB (hoogbegaafdheidsgroep) gaat komen op de
Carolusschool. Dit is voor heel Soesterberg. Waarschijnlijk komt deze er eind van het
schooljaar. Ook is ze gaan kijken naar een praktijkklas (deze komt er binnen nu en
1,5 jaar). Dit staat echt nog in de kinderschoenen maar er is wel akkoord van de
stichting. Nicole gaat samen met Diana Groenweg kijken hoe ze dit kunnen
aanpakken. Zij heeft hier ervaring mee. Verdere informatie komt.

Formatie:
- Jolanda en Sharita zijn nieuwe onderwijsassistenten in groep 7 en 8.
- Wesley (gymmeester) is gestopt. Jorg neemt dit nu over voor 3 t/m 8. Mats

geeft les aan de kleuters.



- Frederique is nu aan groep 8 gekoppeld. Dit om op termijn duo van Simone te
worden. Zij moest eerst assessment doen om aan de opleiding van
zij-instromer te mogen beginnen. Frederique gaat 2 om 3 dagen per week
werken, zodat Simone meer tijd krijgt voor de zaken rondom groep 8 en de
taken vanuit het NPO geld. Ze begint vanaf 1 februari officieel. Frederique
krijgt begeleiding van Mora (vanuit de SKOSS).

6. Schoolplan goedkeuren:
Schoolplan is goedgekeurd.

7. Rondvraag:
Simone: Is de volgende vergadering in de middag of avond? → In de avond, Astrid
kan alleen in de avond. We kijken de volgende keer naar de andere data. Sarah
overlegt met Astrid wat voor haar een haalbare tijd is, eventueel eten we met elkaar.

8. Volgende vergaderdatum staat gepland op maandag 21 februari

9. afsluiting

Actiepunten:
- MRo: vragen doorgeven voor het oudertevredenheidsonderzoek (wellicht de

5 algemene vragen van de ouderbetrokkenheid enquête. Binnen nu en twee
weken.

- MRp gaat nog met Nicole zitten voor de werkdrukgelden en de NPO gelden.


