
 

 

  
 

NOTULEN    MR VERGADERING 

 

Locatie: Lokaal 10 
 

Datum: 25-5-2021 
 

Tijd: 

 

Aanwezig 

16:00-17:30 uur 
 
Joost G, Alice, Déanne, Dominique, 
Marc, Mariëlle, Stefan 
 
Ron, Jeroen, Joost  

 
Agendapunten: 
 

1. 16:00-16:05 Opening en check-in 

2. 16:05-16.10 Vaststellen agenda 

3. 16.10 Notulen (komen op een later tijdstip via de mail) 

4. 16.10-16.25 NPO (MT) 

NPO regeling is € 700,- per leerling in schooljaar 21-22, 
schooljaar 22-23 nog eens €300,- per leerling. 

Geld is bedoeld voor inhalen / vertraging achterstanden 
(soc. emotioneel en didactisch). 

Er zijn voorlopige keuzes gemaakt ivm het indienden van 
de begroting (12 mei) 

Voor VMBO extra NT2 begeleiding, extra steunlessen na 
schooltijd. Digitale vaardigheden van collega’s verbeteren 
om lessen effectiever te maken, extra activiteiten voor 
leerlingen. 

Het bovenstaande verhaal geldt ook voor pro, hier komt 
nog bij: de branchegerichte cursussen, extra inzet 
onderwijsassistenten. 

 

Joost W mailt het verslag seminar praktijkonderwijs over 
NPO 



 

 

MR vraagt aan het MT om het plan smarter te maken (waar 
staan we nu, waar over een jaar), hoe ziet de planning er 
uit? 

Definitieve begroting komt weer beschikbaar in september. 

 

5. 16.25-16.35 Communicatie 

• Tender-app 

Veel informatie wordt verstuurd als mededeling, het 
verzoek van de MR is om dit via gesprek te doen 
zodat er gereageerd kan worden. 

Probleem is het beheer van de algemene informatie. 
Op een vraag kan dan laat een antwoord komen. 

Wellicht een protocol opstellen wie waar op 
reageert (mail of tender-app). 

Probleem voor ouders is vaak het starten van een 
nieuw bericht in de tenderapp. 

MT geeft aan ook berichten via de Tender-app te 
willen gaan versturen. (bv rondsturen notulen MR) 

 

6. 16.35-17.05 Functieboek Tender college 

Zie bijlage 

  Scholen open??? 

7 juni moeten de scholen weer open. 

In overleg met de praktijkdocenten wordt bepaald wat er 
mogelijk (1,5 meter)is. 

Zelftesten worden 1x per week uitgedeeld aan de 
leerlingen. 

Roostervoorstel wordt neergelegd bij de MR. 

  Visie school 

Gebouwenvisie is in samenspraak met de gemeente. 

Hier ligt ook het plan tbv de ventilatie in school 

Over 10-15 jaar moet er een plan liggen over renovatie of 
nieuwbouw voor de school. 

Inrichting schoolplein (uiterlijke veranderingen) gebeurd 
samen met de leerlingen en leerlingenraad. 



 

 

 17.05-17.10 Leerling geleding vanuit de VMBO 

Dit schooljaar lukt het niet meer om invulling te vinden 
voor de leerling geleding VMBO. Via de mentoren is het 
niet gelukt om leerlingen hier warm voor te krijgen. Wordt 
vervolgd. 

 17.10-17.15 Voorzitterschap MR 

De anne legt haar voorzitterschap neer en vraagt aan de 
rest van de MR wie het stokje wil overnemen 

7. 17.15-17.25 WVTTK 

8. 17.25 Afsluiting 

 
 
Actiepunten: 

• Schrijftaken (Déanne en Joost) 


