
IKC HET 

STERRENSCHIP 

      NOTULEN MR VERGADERING 

    19 september 2022 

 

Agendapunt        Actiehouder 

1. Opening en welkom, notuleren     Ad 

- 

 

2. Vaststellen agenda      

Geen bijzonderheden. 

 

3. Mededelingen                                                                                                                                       

Geen mededelingen. 

 

4. Notulen vorige vergadering        

Eerste MR-vergadering van het schooljaar. Volgende keer bespreken we de vorige 

notulen. 

 

5. Berichten van directie (20.00 uur)     Henriët / Amanda   

a. Start schooljaar   

Goede start gemaakt. Bij start schooljaar alle groepen bezet met leerkrachten, 

ondanks het personeelstekort in het onderwijs. Dit schooljaar gaan we het 

waarschijnlijk vaker hebben over het personeelstekort (i.c.m. corona en uitval van 

leerkrachten). We gaan het dan hebben over hoe we dit kunnen opvangen als IKC.  

 

De teldatum wordt 1 februari. De financiering gaat verschoven worden naar 

kalenderjaar en daarom verschuift de teldatum. 

       

Verwachting 1 oktober: 310 leerlingen. Vorig jaar 325 leerlingen.  
Gevolg voor onze school: 1 combinatiegroep. Niet voldoende formatie (=geld) om een 
extra groep op te zetten.                  
                                                                                           

b. Draaiboek corona 
De overheid wil dat sectorplannen gemaakt worden voor bedrijven. De overheid gaat 
4 fases hanteren van wat de ernst van corona is op dat moment, met bijpassende 
maatregelen. Voor 1 oktober moest een corona-draaiboek opgezet zijn. Met het team 
is geïnventariseerd welke maatregelen genomen zijn en wat heeft gewerkt. We zullen 
altijd moeten kijken wat op dat moment aan de orde is en wat op dat moment de 
beste maatregel is. Het Corona-draaiboek van het Sterrenschip is voorafgaand aan 
de MR-vergadering bekeken door MR-leden. Korte samenvatting: 
Fase donkergroen: Preventie.  
Fase groen; toegevoegde punten: kwetsbare kinderen + kwetsbare personeelsleden 
Fase oranje: contactbeperkende maatregelen (veilige afstand) en 
voorzorgsmaatregelen (mondkapje, zelftest, looproutes, online overleg).  
Fase rood: thuiswerkadvies, gespreide pauzes, geen ouders/verzorgers/externen in 
school, geen excursies 



Het GGD Scholen Team kunnen we om advies vragen hoe om te gaan met aantal 
besmettingen op school.  
MR keurt draaiboek corona goed.  
 
c. NPO plan 2022-2023 (zie bijlage) 
NPO staat voor: Nationaal Programma Onderwijs.  
De overheid heeft maatregelen genomen om (eventuele) onderwijsachterstanden, 
door sluiting van scholen tijdens de Corona-periode, te verminderen. De overheid 
heeft hierop maatregelen genomen in de vorm van het beschikbaar stellen van geld 
voor scholen. Scholen kunnen dit op allerlei gebieden inzetten. 
Onze school heeft de NPO-gelden voor het grootste deel ingezet op 
klassenverkleining.  
Het NPO jaarplan bevat punten die ook in het jaarplan staan. Dit schooljaar is ook 
ingezet op groepsverkleining. Nu 15 groepen, maar zonder NPO gelden hadden we 
slechts recht op 13 groepen.  
 

d. IKC raad 

Er wordt eventueel een IKC-raad geïnstalleerd op school. Dit wordt dit jaar een 

agendapunt voor de MR, hoe we dit op Het Sterrenschip kunnen vormgeven.  

 

e. Personeel 

Besproken. 

 

f.  Crisisteam 

Marike neemt zitting in het crisisteam. 

 

 

6. Taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris,  

notuleren, lief en leed, lid crisisteam, dropbox, (werkgroepen) 

We gaan dropbox gebruiken. Ad en Daphne gaan dit bekijken. Alle documenten van 

de MR plaatsen we daarin. 

 

Rik en Sari willen het voorzitterschap op zich nemen. Taak o.a. van voorzitter: Vooraf 

met directie bespreken welke punten besproken worden. Punten zijn afhankelijk van 

het jaarplan. Samen met directie wordt bepaald welke punten vanuit directie komen. 

Als MR-lid kunnen we zelf ook punten inbrengen en een reactie daarop vragen. Dit 

doen we in de vergadering zelf.  

 

Secretaris: Daphne en Jody. 

 

Penningmeester: Jorinde. 

 

Notuleren: Doen we om beurten. Marike notuleert de volgende vergadering. 

 

7. Concept jaarplan 2022-2023 

Bespreken we in de volgende vergadering. 

 

8. Jaarverslag + financieel jaarverslag 2021-2022     

Ad zorgt voor het leggen van contact tussen Jorinde en Vincent. 

Ad stuurt het jaarverslag nog naar ons door. 

 



9. Ingekomen post 

n.v.t. 

 

10. Uitgaande post/ communicatie vanuit MR     

Mededelingen MR richting team/ ouders en omgekeerd 

In het Sterrennieuws wordt een kopje ‘MR’ opgenomen. Marike gaat een kort 

stukje schrijven over de MR. 

 

11. Lief en Leed 

Jody regelt Lief en Leed. 

 

12. Rondvraag en sluiting (21.45 uur) 

Vraag: Is er een appgroep MR? Deze groep wordt aangemaakt. Nummers zijn 

gecontroleerd. 


