
 
Agenda MR vergadering woensdag 16 maart 2022   
 
Aanwezig: René Herder, Annelies van der Veen, Sjoerd Stelwagen, Lotte Huisman en Ralph Nijp 
Afwezig met kennisgeving: Evelien van Aalzum 
 
 
 
Bespreekpunten en eventuele acties: 
 

Onderwerp Bespreekpunten Acties 
Notulen vorige 
vergadering 
 

Naar aanleiding van de notulen 
zijn er geen vragen. 
 
 

De punten van de vorige vergadering 
langsgelopen. Geen aanvullingen of 
opmerkingen. 

Onderwijskundig: 
Vorap Q4 
Schooljaarplan 
SOP 
 

De drie documenten zijn voor de 
vergadering naar de leden van de 
MR verstuurd. Er zijn geen 
bijzonderheden of vragen. 
 
Het SOP 
(schoolondersteuningsprofiel) is 
een document waarin de 
mogelijkheden omtrent de zorg 
aan kinderen op ’t Raerderhiem 
worden beschreven. Tevens staan 
hierin criteria beschreven wat 
betreft de grenzen van onze zorg. 
 

Tijdens de intake worden nieuwe ouders 
geattendeerd op het SOP. 
 
Het SOP wordt op de website geplaatst. 
 

Overige punten: 1. Kijkmoment i.p.v.  
Open dag 

2. Verkeer 
3. Sexting en Grooming 
4. Scholing Team 
5. Afscheid Annelies 

 
 

Kijkmoment: 
In de maand april worden er een aantal 
momenten ingeroosterd waarop ouders op 
school kunnen komen kijken 
 
Verkeer: 
De werkgroep “verkeer” is op dit moment in een 
vergevorderd stadium betreffende de plannen 
omtrent de veiligheid. Er wordt door 
dorpsbelang een subsidie aanvraag gedaan. 
Zodra hier meer bekend over is, komt de 
werkgroep weer bij elkaar om de vervolgstappen 
te bespreken. 
 
Sexting en Grooming 
29 maart zal er in groep 7/8 een voorlichting 
worden gegeven aangaande dit onderwerp. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders hier 
ook meer over te weten komen, zal er 6 april een 
online informatiebijeenkomst zijn. Wij hopen dat 
we op deze manier meer mensen kunnen 
bereiken dan middels een reguliere ouderavond. 
Lotte zal dit tijdig communiceren met de ouders. 
 
Scholing Team: 
Na de training over de Executieve Functies, heeft 
het team dit jaar en training gevolgd betreffende 



 
het voeren van goede kindgesprekken. Deze 
twee onderwerpen blijven terugkomen in het 
dagelijks handelen en tijdens vergaderingen. 
 
Afscheid Annelies: 
Annelies is bedankt voor de vele jaren van 
trouwe inzet. Wij zijn haar zeer dankbaar voor 
haar kritische en positieve inbreng. 
 
 

Schooljaar 
2022/2023 

De vraag omtrent, hoe komt het 
volgend schooljaar met de 
groepen, komt bij enkele MR 
leden naar boven. 
 

Op dit moment wordt er binnen het team al 
gekeken naar komend schooljaar. Hoe is de 
samenstelling van de groepen en hoe komt de 
formatie eruit te zien. 
 
Op bestuurlijk niveau wordt er nu gewerkt aan 
het formatieplan. Hoeveel fte’s krijgt een school 
en hoe kunnen die worden ingezet. Zodra dit 
bekend is, kan er worden gekeken naar de 
vorming van de groepen. Welke groepen komen 
bij elkaar. Hoe zorg je voor groepen waar goed in 
gewerkt kan worden. Op welke manier kunnen 
wij groepen (indien nodig) splitsen. 
 
Bij de oudergeleding van de MR heerst enige 
zorg omtrent de grote groep 7/8 die volgend 
schooljaar in het verschiet ligt.  
De teamgeleding van de MR geeft hierbij aan, dat 
er naar meerder opties wordt gekeken, maar dat 
het afhankelijk is van meerder factoren. 
 
Zodra hier meer helderheid over is, zal er met de 
MR worden gecommuniceerd en zullen wij ook 
de ouders hierin betrekken. 
 

rondvraag Verlof aanvragen: 
René wil graag weten hoe het zit 
met een bepaalde verlofaanvraag.  
 
In de meeste gevallen is een 
aanvraag heel helder. Dan is het 
duidelijk of er wel of geen verlof 
kan worden verleend. 
Af en toe komt er een aanvraag 
voorbij waar verder naar moet 
worden gekeken en waar we over 
in overleg met ouders gaan. Dit 
wordt altijd in goed overleg en 
wel overwogen gedaan. 
 

Het is belangrijk dat ouders weten dat iedere 
verlofaanvraag op een officiële manier moet 
worden gedaan. Dit kan door middel van het 
vragen van een papieren formulier op school of 
door het invullen van het formulier dat is te 
vinden op de website. 

 


