
                                                                                                                                    

Notulen MR De Caegh 18 mei 2021 

punt  actie 

 Aanwezig: 

Cees, Ilse, Manon, Jeroen, Richarda, Marisca, Sanne, Paul en Sylvia 

Afwezig:   

 

nvt 

1 Opening en vaststelling van de agenda 

Cees heet eenieder welkom.  

 

nvt 

2  Mededelingen van: 

Team: 

●  

Contactouders: 

●  

Directie & Leden MR: 

● Het bestuur heeft een aardige reserve en vanuit de overheid mag dit 

niet te hoog oplopen. Duurzame aanpassingen, zoals zonnepanelen en 

ledverlichting, worden bekostigd door het bestuur. Er is een 

aanbesteding gedaan.  

● De schoonmakers zijn nu in dienst van de stichting. Men is van plan om 

de schoonmaak over te laten nemen door een schoonmaakbedrijf. 

Wanneer er nu iemand ziek is wordt er geen vervanging geregeld. Een 

bedrijf moet daar wel voor zorgdragen en kan bijvoorbeeld ook de 

bestellingen t.a.v. de benodigde materialen regelen. 

● Annette gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Dit zal 

worden vermeld in het Caeghertje. 

● Alle personeelsleden hebben een voorraad zelftesten gekregen. 

● Er zijn wat vragen door ouders gesteld over de meivakantie die niet 

gelijkliep met Heerhugowaard. Dit had te maken met het netto aantal 

dagen. In de week van Koningsdag kostte het 1 dag extra en als de 

vakantie was omgedraaid had het 2 dagen gekost met de Hemelvaart. 
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3 Binnengekomen post: 

●  Geen binnengekomen post 

 

n.v.t. 

4 Vaststellen notulen d.d. 08-03-2021 

● Het gebruik van de WhatsApp-groepen is gecommuniceerd met de 

contactouders. 

 

 

 

5 Formatie 

● Iedereen heeft het overzicht doorgenomen. Er is een vraag over de 

vervanging t.a.v. de werkdruk in groep 1-2. Die staat nu niet ingepland 

en die groepen groeien uiteindelijke wel door. De groepen 5 zijn het 

gehele jaar klein. Paul geeft aan daarnaar te kijken en dat er, wanneer 

de groepen groter worden, ook dagdelen vervangen worden. 

● De vacature voor groep 6 staat binnen en buiten de stichting. De 

eerste gesprekken zijn aanstaande donderdag. Het verzoek is om 

vanuit de mr bij de gesprekken aan te sluiten. Sylvia komt erbij zitten. 

● Wie bepaalt wie er in de profijtklas komt? In principe de leerkracht 

en/of ib’er. Er is vandaag een gesprek geweest bij Passend Onderwijs 

West-Friesland. Dit orgaan regelt o.a. het ondersteuningsteam en 

andere faciliteiten. Deze groep is nog niet goedgekeurd. 

 

 



In deze klas gaan leerlingen werken aan de executieve functies. De 

opzet wordt nu dat er 6 weken lang 4 dagen per week intensief wordt 

gewerkt onder begeleiding van Anja en Jantine. 3 kwartier per dag.  

● Wordt de cultuurspecialist voor een jaar aangesteld of langer? Vanuit 

de overheid komen er veel subsidies binnen. Door de extra financiën is 

er ruimte om extra mensen aan te nemen.  

● Er ontstaat nu tijdsdruk. Er zijn nog maar 8 weken te gaan en scholen 

moeten een analyse maken en daarop hun hulpvragen baseren. De 

overheid heeft een menukaart gepresenteerd waaruit scholen 

interventies kunnen kiezen. 

● De vacature voor het ondersteuningsprogramma is nog niet vervuld. 

Deze ondersteuning loopt tot december. Het huidige programma wordt 

door een aantal mensen vervuld. Er wordt nu gewerkt in kleine groepjes. 

● In groep 7b komt een nieuwe collega.  

● In groep 8b komt een zij-instromer. Zij moet nog een 

geschiktheidsassessment doen. Volgend jaar komt zij naast Sylvia te 

staan.  

● Alex wordt de nieuwe onderbouwcoördinator. 

● Er komen nog aanvullingen op de formatie. 

● Marisca draait nu in 2 groepen 7 en spaart haar dagen op zodat zij 

volgend schooljaar een aantal maanden eropuit kan trekken. Wanneer 

zij terugkomt wordt zij als extra ingezet. 

● Hoe gaat het de achterstanden bij de leerlingen, cognitief en sociaal-

emotioneel. Op een aantal fronten, (begrijpend)lezen, is er een daling 

te zien. Sociaal-emotioneel komt het niet specifiek naar voren. Wel is 

duidelijk dat het ritme wat weg is. 

● Paul stuurt voor de volgende vergadering de inzet van het Nationaal 

Onderwijsplan door. 

6 Covid: maatregelen en aanpassingen 

● Tot nu toe zijn er 2 klassen naar huis gestuurd om in quarantaine te 

gaan. Verder verloopt alles gunstig. 

● Er is met de mr een voorbeeldbrief gedeeld met daarin het voorstel 

voor de musical en het kamp. Met de stichting is gesproken over de 

uitvoering van de musical en het wel of niet op kamp gaan. Wij willen de 

cohortering doorbreken en de groepen 8 samenvoegen. 

Het is de bedoeling dat de groepen samen op kamp gaan en samen de 

musical opvoeren. 

Er zitten voorwaarden aan dit doorbreken van de groepen. Deze worden 

allemaal benoemd. We lopen dus enig risico maar wij vinden het als 

school verantwoord om te gaan.  

● Daarnaast gaan we ook met de 2 groepen de musical oefenen en 

wanneer mogelijk voeren we de musical op voor de ouders.  

● Het schoolreisje voor de groep 3 t/m 7 zal niet doorgaan. Voor een 

dergelijk evenement moeten er ouders mee en daarvoor zijn geen 

mogelijkheden. 

● Zijn er verder al versoepelingen mogelijk? Het voorstel is om de 

groepen 1-2 samen te voegen in a-b en cd. 

 

 

7 Vakantierooster  

● De meivakantie valt volgend jaar, waarschijnlijk, wel gelijk met de 

overige scholen in de omgeving, waaronder het VO. 

 

 

 



 

 

11 GMR: 

● Geen terugkoppeling 
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12 (Her)verkiezingen 

● Jeroen stelt zich verkiesbaar.  

● In het volgende Caeghertje komt een oproep. 

Sylvia 

13 

 

 

Mededelingen aan: 

Contactouders: 

● Het schoolreisje gaat niet door. 

Team: 

●  

Caeghertje: 

● In het volgende Caeghertje wordt de herverkiezing genoemd. 

 

14 Rondvraag: 

● Is er een mogelijkheid dat de nieuwe partners van ouders ook de 

informatie vanuit school krijgen. Dat is niet bij alles mogelijk en 

wellicht is het een handige tip om een gezamenlijk mailadres te maken. 

● Hoe gaan we de laatste vergadering vormgeven? Kunnen we samen eten 

en hoe gaan we het afscheid van Rina vormgeven. 

 

14 Sluiting  
 



Data vergaderingen 2020-2021:

 

MR Dinsdag 27 oktober 2020 Contactouders Dinsdag 27 oktober 2020 

MR Woensdag 13 januari 2021 Contactouders  Woensdag 13 januari 2021 

MR Maandag 8 maart 2021 Contactouders  Maandag 8 maart 2021 

MR Dinsdag 18 mei 2021 Contactouders  Dinsdag 18 mei 2021 

MR Woensdag 30 juni 2021 Contactouders  Woensdag 30 juni 2021 

 

 Planning Onderwerp 

Eerste 

vergadering 

Schooljaar 

● Opbrengsten schooljaar 

1. Vaststellen begroting en ouderbijdrage  

● Jaarverslag MR 

● Schoolgids 

Nov. ● Leerlingenpanel 

● Invoering & ervaringen continurooster 

● Jaarverslag MR 

Jan/Feb ● Begroting TSO/ VSO 

● Begroting de Caegh 

● ARBO plan van aanpak 

april ● formatieplan  

mei ● formatieplan 

Laatste ● Begroting ouderbijdrage  

● Vakantierooster 

● Schoolontwikkelplan  

● Planning vergaderdata volgend schooljaar 

● Eventueel vervanging  

● Eventueel afscheid  

Rooster van aftreden/herkiezen MR leden 

Zittingsduur minimaal 4 jaar, je mag wel herkozen worden. 

Ouders zijn officieel aftredend en niet herkiesbaar als hun jongste kind de school verlaat. 

naam jaar van begin in MR officieel aftredend herkiesbaar ja/nee 

Ilse Vlaar 2009-2010 2021-2022 Nvt 

Sylvia Verhoef 2010-2011 2019-2020 Nvt 

Richarda de Boer 2011-2012 2020-2021 Nvt 

Marisca Alkemade 2014-2015 2020-2021 Nvt 

Jeroen Bulters 2017-2018 2020-2021  

Rina  2014-2015 2020-2021 Nee 

Manon de Vries 2018-2019 2021-2022  

Cees de Geus 2016-2017 2021-2022 Nee 



Sanne Peerdeman 2020-2021 2023-2024  
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