
             

   IKC HET STERRENSCHIP 

                NOTULEN AGENDA MR VERGADERING 

           17 mei 2022 

 

 

Locatie:  Fysiek op school 

Tijd: Inloop 19.30 uur en start 19.45 uur tot 21.45 uur 

Aanwezig:  Sheila, Ad, Nicky, Dorine (online), Vincent, Hendrika, Mariëlle, Marijn 

Namens de directie: Henriët en Amanda 

 

 

Agendapunt         

1. Opening en vaststellen agenda       

- 

 

2. Mededelingen                                                                                                                                       

Een collega wil als ouder in de OMR, mag dat? Dit zoeken we na.   

 

3. Notulen vorige vergadering   

Notulen van 16 maart en 11 april vastgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen: het minimum aantal leerkrachten en ouders in de MR 

moet 2 om 2 zijn en is altijd evenredig verdeeld.  

De PMR is akkoord met het formatieplan en brengt de directie hiervan op de hoogte. 

    

4. Berichten van directie      

a. Formatieplan 2022-2023 

Er heeft een teambespreking plaatsgevonden over het formatieplan dit is met de 

PMR besproken. Dit jaar kunnen er 13 groepen worden gevormd. Het voorstel is om 

naar 15 groepen te gaan en dit te financieren met de NPO-gelden. Er zullen uit vier 

groepen, drie groepen samengesteld gaan worden. Er is een procedure op papier 

gezet voor het vormen van een combinatiegroep, zodat de verwachtingen daarover 

helder zijn. Individuele begeleiding van kinderen valt buiten de formatie, dit wordt 

gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband en moet jaarlijks aangevraagd 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///8baf2e701682c06a0005ce52204f58de2a96c195b6afcd5f7276700861835b14&imgrefurl=https://kindcentrum-hetsterrenschip.nl/contentfiles/26PN00/Document/40975/40975313.pdf&tbnid=asCCFnAur4s2cM&vet=10CBcQxiAoCGoXChMIyOPl_5PZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=FPhW9ZyR3iMBvM&w=585&h=480&itg=1&q=logo ikc sterrenschip&ved=0CBcQxiAoCGoXChMIyOPl_5PZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAc


worden met bijbehorende uren onderwijsassistenten.    

b. Procedure combigroepen  

Het koppelen van een tijdspad aan de procedure is lastig, de directie geeft aan dat 

het ook haalbaar moet zijn. Dit is mede nog afhankelijk van het team, soms moet je 

er in een later stadium nog geschoven worden in de planning. De groepsindeling 

wordt pas aan het eind van het schooljaar meegegeven. Voorafgaand daaraan 

worden ouders geïnformeerd dat hun kinderen volgend jaar in een combinatiegroep 

komen. De IB’ers en leerkrachten worden hierbij betrokken en er moet nu een 

tijdspad uitgezet worden. De PMR heeft instemmingsrecht op de formatie in het 

geheel (formatiedocument). Er wordt altijd gekeken naar hoe collega’s worden 

ingedeeld per klas, zij mogen hierin voorkeuren aangeven. De MR geeft aan om ook 

mee te nemen dat de betreffende collega geschikt is voor het lesgeven aan een 

combinatiegroep. Daar wordt door de directie rekening mee gehouden.  

c. Werkdrukmiddelen  

Is al besproken.  

d. Aanpassing van de vrijwillige ouderbijdrage 

Hier is een interne discussie over geweest en vandaag is het besluit genomen dat 

Plateau dit vooralsnog niet gaat doen, dus het blijft zoals het is.    

e. In de tweede helft van de week gaat er nog even een gezamenlijk bericht van de 

directie en de MR via MijnSchool uit als herinnering dat we nog ouders zoeken voor 

de MR. De directie geeft aan dat KC Kloosterveen is overgegaan naar een kleiner 

aantal MR-leden, omdat ouders zich niet aanmeldden vanwege de grote 

tijdsbesteding, Zij hebben ook afgesproken nog maar zes keer per jaar bij elkaar te 

komen.  

Richting de Centrale Plateau Raad zou het mooi zijn om in de vergadering van juni 

tijd te nemen om samen met de OC en de MR bij elkaar te gaan zitten. Er zal dan 

informatie worden gegeven over hoe dat eruit gaat zien met de Kindcentrumraad.   

f. Uitnodiging 22 juni etentje, een directielid sluit aan.  

g. De communicatie naar ouders verloopt niet altijd vlekkeloos, dit brengt de MR 

onder de aandacht. Dit komt vaker voor, in verschillende groepen en over 

verschillende onderwerpen. MijnSchool werkt daarnaast ook niet geweldig, maar dit 

is een Plateaubreed programma, waardoor hier niets aan te veranderen is.  

h. Verkeersveiligheid besproken en busjes van de BSO. Er is ook sprake van auto’s 

die tegen het verkeer in rijden en in de straat keren en er wordt hard gereden. Er zal 

geen zebrapad komen, hierover heeft de directie overleg gehad met de gemeente. Er 

ligt nu een voorstel dat besproken zal worden met Het Krijt en de verkeersouders. 

 

5. Werving MR leden        

De poster is uitgegeven en deze week wordt hij nog eens digitaal verstuurd met 

gezamenlijk bericht van de directie en de MR.  

Intussen is uitgezocht: als leerkracht en ouder in de OMR mag juridisch gezien. Er 

wordt hierover vanuit de MR contact gelegd met de betreffende persoon.  

 

6. Communicatie richting ouders      

Besproken met de directie.  

 

7. Ingekomen post 

-  

 

8. Uitgaande post/ communicatie vanuit MR     

- Mededelingen MR richting team/ouders en omgekeerd 



In de NIBRI wordt een reminder geplaatst met een oproep aan collega’s om ouders 

aan te spreken om lid te worden van de MR (klasse-ouders, actieve ouders).   

9. Centrale Plateau Raad  

20 april is er een bijeenkomst geweest met informatie over de Kindcentrumraad, de 

laatste stand van zaken komt tijdens de volgende vergadering met de OC aan de 

orde. Er is een taskforce die voorbeeldformats maakt voor de nieuwe reglementen en 

statuten. Uiteindelijk moet de directie dit indienen en de MR en de OC ermee 

instemmen. Vervolgens moeten er nieuwe reglementen en statuten gemaakt worden 

voor de invulling van de details, zoals hoeveel leden uit welke geleding in de raad 

moeten zitten. Mogelijk zou de CPR komend schooljaar al kunnen starten als de 

directeuren dat willen, maar dat zal nog niet op het Sterrenschip zijn.    

 

10. Lief en Leed 

Er gaat een kaartje naar een aantal zieke collega’s.   

 

11. Rondvraag en sluiting  
Het video-apparaat voor het tegelijk thuis en op locatie vergaderen werkt goed. Twee 

collega’s werken de Drop Box bij.  

 

Data volgende vergaderingen:  

16 juni 2022 


