
Medezeggenschapsraad CNS d’Uylenborch

Notulen van de MR-vergadering op maandagavond 7 november 2022

Aanwezig: Imca den Toom, Patricia Wiersma, Renée van Drunen,Conny van der Kooij.

Afwezig met kennisname: Isabeth Arts en Loes Schouten

Agenda

Onderwerp Besproken Actie

1. Opening Door Renée

2. In te brengen punten Vrijwilligersovereenkomst is inmiddels door de
oudergeleding van de MR ondertekend.

3. Notulen 5 september 2022 De notulen worden goedgekeurd



4. Klimaatbeheersing In elke groep zijn CO2 meters geplaatst. Er is door
externen gekeken of er nog meer mogelijkheden zijn om
het schoolklimaat te verbeteren. Dat is niet mogelijk.

In het directeurenoverleg is gesproken over het
tropenrooster. Er is stromingsbreed besloten dat hier
geen noodzaak voor is. Wij als MR vinden dat je dit per
school moet bekijken.

Op 23 januari komt dit punt terug op de agenda.
Hennie neemt dit punt mee terug naar het
directeuren overleg

5. Keuzes die voorafgaan
aan de schoolbegroting.

Schoolbegroting wordt goedgekeurd. Het werken met
kleine groepen bevalt goed.

6. Invalplan bij ziekte ● Aanbiedingsoplegger MR:
invalplan bij ziekte
Het invalplan is besproken en goedgekeurd.

● Kwaliteitskaart: Inval bij ziekte
Er wordt geen werk meegegeven aan de
kinderen. Als de quarantaine langer is dan 5
dagen, gaat het Covid-protocol in werking.

● Draaiboek Sectorplan Covid 19 De Stroming
Draaiboek is gemaakt door de GMR. Inhoud is
reeds vastgesteld. Als MR concluderen we dat
de inleiding van het draaiboek verwarrend is.
Indien wij ons momenteel in scenario 1 (groen)
bevinden, dan willen we als MR adviseren om
ook daadwerkelijk, zoals in dit scenario is
uitgewerkt, de testen mee te geven aan de
ouders.

Onze opmerkingen worden als advies genoteerd
op de aangeleverde aanbiedingsoplegger en
worden teruggestuurd naar het MT.

https://docs.google.com/document/d/1o3UefyYTTsy3CRezmUNz-JShLP0tfVV2ATj47aLllEM/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/drive/folders/1fZJ0_EATv8sYnBzvroIPxCBH0iy3xogS
https://drive.google.com/drive/folders/1fZJ0_EATv8sYnBzvroIPxCBH0iy3xogS


De schoolspecifieke afspraken voor d’Uylenborch
maken we in een teamvergadering.
In de vorige Covid-periode zijn de kleuters weinig
online geweest. Het is goed om in een
teamvergadering te bespreken of dit als het
nodig is op een andere manier kan worden
vormgegeven.

7. Behoefte scholing CNV Tijdens de vergadering was er nog geen bericht vanuit
GMR / Adrie Scherff.

Vanuit het MT hebben we goedkeuring gekregen om een
cursus te volgen.

Conny stuurt het antwoord van Adrie Scherff
door zodra dat binnen is

8. Schoolplein Vanuit het MT hebben we toestemming gekregen voor
het plaatsen van een klimboom. Loes gaat nogmaals
proberen de uitvoerende partij te bereiken. Mocht dat
niet lukken dan gaat dit punt door naar het MT.

Op 8 mei wordt dit nogmaals geagendeerd.

9. Communicatie naar ouders
over de ontwikkeling van
hun zoon/dochter.

Directie heeft contact opgenomen met de
desbetreffende ouder.

Er worden voor heel de school nieuwe rapporten
gemaakt, waarin de rapportage van de onderbouw wordt
meegenomen.

De ouders zijn nogmaals gewezen op het volgen van de
resultaten in Parnassys

In de vergadering van 8 mei wordt bekeken wat
er inmiddels aan voortgang is te melden op dit
punt



10. Commissie
continurooster

Op 14 december is er een voorlichting voor het team. Stukje in de nieuwsbrief

11. Brede school Inmiddels is de architect bezig met de binnenkant van de
school. Heutink wordt gevraagd voor meubilair en
inrichting.

Pleininrichting wordt door de gemeente bekostigd.

Speeltoestellen moeten de scholen zelf betalen.

Dit schooljaar is brede school een vast punt op de
vergadering.

De kinderen kunnen meedenken via de leerlingenraad.

12. Ingekomen stukken - -

13. GMR ● Jaarverslag GMR 2021/2022 wordt besproken
● Memo GMR 15-09-2022 wordt besproken

Als MR gaan we bij de GMR vragen of er een invalpool
stromingsbreed aanwezig is. Het valt ons op dat daar
niet voor wordt geadverteerd, terwijl we dat van andere
scholen wel zien.

Op de website van de stroming staan onder het kopje
GMR nog veel concepten. De informatie is niet
up-to-date.

Conny mailt Adrie Scherff betreffende de
website en invalpool

https://drive.google.com/drive/folders/1fZJ0_EATv8sYnBzvroIPxCBH0iy3xogS
https://drive.google.com/drive/folders/1fZJ0_EATv8sYnBzvroIPxCBH0iy3xogS


14. Terugkoppeling avond
strategisch beleid

Renée is aanwezig geweest. Het was een goede avond.
Tijdens deze avond werd er gesproken over ‘Koers 23’.
Wij vragen ons af hoe bekend dit is bij het personeel.

15. Rondvraag Op drive van de MR is een map gemaakt voor
interessante artikelen.

16. Sluiting

Vergaderrooster MR en GMR 2022/2023

MR (20.00 uur) GMR (19.30 uur) voorbereiding GMR

5 september 2022 Ingrid aanwezig 15 september 2022 1 september 2022

7 november 2022 17 november 2022 3 november 2022

23 januari 2022 Ingrid aanwezig 31 januari 2023 19 januari 2023

20 maart 2022 30 maart 2023 16 maart. 2023

8 mei 2022 Hennie aanwezig 11 mei 2023 20 april 2023

26 juni 2022 Ingrid aanwezig


