
Medezeggenschapsraad CNS d’Uylenborch

Aanwezig: Renée van Drunen, Loes Schouten, Conny van der Kooij, Isabeth Arts, Imca den Toom, Patricia Wiersma.

Isabeth verlaat de vergadering om 20.30 uur en Ingrid van Vuuren sluit aan om 20.15 uur.

Notulen MR-vergadering 23 januari 2023

Onderwerp Benodigde documenten Actie

1. Opening Wordt verzorgd door Renée.

2. In te brengen punten Punt 14 wordt voor 20.15 besproken.

3. Notulen 7 november 2022 ● Notulen MR-vergadering 07-11-2022 De notulen zijn goedgekeurd en inmiddels al
geplaatst op de website.

4. Sollicitatieprocedure
MR-ouderlid

● Vacaturetekst MR oudergeleding 2023 De tekst wordt aangepast en geplaatst in de
nieuwsbrief van 6 februari. Men kan reageren tot
17 februari.

https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv
https://docs.google.com/document/d/1trZYE9PyOBptzxxZZEVbOlEbv8U5ZVf90fWmoKgU2Cs/edit


Als er geen reacties komen plaatsen we het
bericht op 20 februari weer. Loes stuurt het
benodigde document door naar de nieuwsbrief.

5. Ingekomen stukken ● Mail mevr. C. + reactie directie

● Contact met mevr. V.

We koppelen de vraag van mevr. C. terug naar
het MT. We geven het advies aan het MT om
samen met de BVL commissie tot actie over te
gaan. We agenderen het punt weer op 8 mei
2023 om na te gaan hoe de situatie dan is.

N.a.v de brief van mevr. V. kunnen we melden
dat er in de onderbouw is afgesproken om aan
het eind van het schooljaar een rapport mee te
geven aan de groep 1 leerlingen. Op 8 mei 2023
bespreken we de stand van zaken

6. Behoefte scholing CNV ● Mail cursus CNS voor MR-leden Conny stuurt nogmaals een verzoek naar Adrie
Scherff over de CNV cursus.
https://www.cnvconnectief.nl/academie/traininge
n/gmr/gmr-beoordelen-adviseren/

7. GMR ● Memo GMR 17-11-2022

● Verzoek vanuit de GMR om aanwezig te zijn bij
een vergadering

We vragen aan de GMR na of er een poule met
invallers gaat worden gevormd voor de Stroming
en of dat het werken met ZZP’ers geen optie is.

We melden ook dat op de website van de
Uylenborch gesproken wordt over concept
versies voor wat betreft de documenten voor de
GMR. We willen graag de definitief vastgestelde
documenten op onze website plaatsen.

https://docs.google.com/document/d/1NdBGy-4CcCZzQxBuX4cGrsJzHuNO-BxWNj4X2M3K6uk/edit
https://docs.google.com/document/d/1f2EA6eNZbmFng4grLS5bYWY2yDcgxqi0Hn2rnsVS59g/edit
https://www.cnvconnectief.nl/academie/trainingen/gmr/gmr-beoordelen-adviseren/
https://www.cnvconnectief.nl/academie/trainingen/gmr/gmr-beoordelen-adviseren/
https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv


Beide vragen worden door Conny aan de
betrokken personen van de GMR doorgespeeld.

Ingrid sluit aan

8. Tussenevaluatie
Jaarplan 2022/2023

● Jaarplan 2022/2023 (vanuit het schoolplan) Ingrid heeft een evaluatie gemaakt en dit geeft
een goed beeld van wat er inmiddels is gebeurd.
Vanuit het schoolprogramma worden er analyses
van de Cito LVS toetsen gevraagd. Het MT en
de IB er gaan hier zorg voor dragen.

De ouderraad gaat geoptimaliseerd worden. Het
is niet altijd helder wie wat doet.. Er komt een
draaiboek.

De aanbiedingsopleggers worden getekend.
Aanbiedingsoplegger MR  -  tussenevaluatie
plannen 2022_2023

Evaluatie jaarplan, schoolplan, evaluatie
bestedingsplan werkdruk akkoord

9. Tussenevaluatie
Schoolprogramma

● Schoolprogramma D'Uylenborch 2022/2023

10. Tussenevaluatie
Werkdrukakkoord

● Werkdrukakkoord Uylenborch 2022/2023

11. SOP
(SchoolOndersteuningsProfiel)

● Aanbiedingsoplegger MR: SOP 2023
● SOP Uylenborch 2023

In maart komt er een ouderavond over de
Kanjertraining. Er worden ook kijklessen in de
groepen gegeven. We vragen ons als MR af of
Kanjer onder het kopje
“gedragsproblematiek”moet staan.

We melden dat ook andere interventies worden
ingezet op groepsniveau of individueel. We
bieden als school zorg op maat aan. Ingrid
neemt deze punten mee naar het MT.

https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv
https://drive.google.com/drive/folders/1tJPfIL551eaGTJkjMRl1s3plAJlhNQmZ
https://drive.google.com/drive/folders/1tJPfIL551eaGTJkjMRl1s3plAJlhNQmZ
https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv
https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv
https://docs.google.com/document/d/1bvSNKoCs3IMbfgo7PobdLij9608qIAJWJswND67K5bY/edit
https://docs.google.com/document/d/1mm886uwdfLx7b-_vUJBz0FL9YkuTcdNpOn1oYuukVCk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1tJPfIL551eaGTJkjMRl1s3plAJlhNQmZ
https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv


De aanbiedingsoplegger wordt getekend.

12. Klimaatbeheersing/
Tropenrooster

Er is een document opgesteld (Stromingsbreed)
over klimaatbeheersing/tropenrooster. Het team
moet zich hier nog over buigen. We agenderen
dit punt opnieuw voor 20 maart 2023.

13. Subsidie verbetering
basisvaardigheden

● Mail directie 31/8: Subsidie verbetering
basisvaardigheden

We zijn uitgeloot bij de aanvraag voor extra
subsidie ter verbetering van de
basisvaardigheden.

14. Commissie
continurooster

● Aanbieding Oplegger MR: Andere schooltijden

● Verzoek aan MR voor wijziging schooltijden

De oudergeleding gaat akkoord met de
verandering van de schooltijden en de
aanbiedingsoplegger wordt getekend.

Op de oplegger wordt vermeld dat ook de
verandering in de vrijdagmiddag vrij voor de
kleuters en de extra vrijdagmiddagen die goep 4
moet draaien vermeld dienen te worden .

De oudergeleding gaat ook akkoord met de
verandering van schooltijden vanaf 1 februari
2023. De lesdag start dan om 8.25 uur.

Als kritische noot wordt opgemerkt dat een mail
op de dag van de ouderavond niet door iedereen
als passend werd ervaren.

Ouders die gebruik maken van een andere
opvang als Hoppas moeten zelf contact
opnemen met deze aanbieders.

https://docs.google.com/document/d/1nt7LVBjMb0iezu9sMmXesyoDkzPYTJB0EImwAiwqnLk/edit#heading=h.awg2mclrq60l
https://docs.google.com/document/d/1nt7LVBjMb0iezu9sMmXesyoDkzPYTJB0EImwAiwqnLk/edit#heading=h.awg2mclrq60l
https://drive.google.com/drive/folders/1tJPfIL551eaGTJkjMRl1s3plAJlhNQmZ
https://drive.google.com/drive/folders/1-VktY61L4KqYeByEtiOC19HfRObwPtXv


15. Brede school We worden door Ingrid bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot de Brede
school.

16. Begroting Dit punt komt terug op de volgende vergadering.

17. Rondvraag ● Communicatie Dit punt komt terug op een volgende
vergadering. We willen eerst helder krijgen wat
er goed gaat en waar we graag verbetering
willen zien. Deze vraag gaat allereerst uit naar
het team.

18. 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




