
Overleg Directie-M.R. d.d. maandag 14 juni 2021 
Tijd:   19:30  uur 

Aanwezig:  Leonie Velthuis, Nina Damhuis, Rolf Bakker, Irma Segerink, Elke 
Heithuis en Brigitte Kemerink  
 

1.  Opening en vaststelling agenda 
Welkom aan allen.  

2. Ingekomen stukken (webinar NPO 15-06 / webinar wet ouderbijdrage 22-06 
De Hubo heeft materialen geschonken voor het groene schoolplein. De MR gaat op zoek 
naar een andere besteding voor het schoolplein. Ouders worden hierover op de hoogte 
gebracht middels Social Schools. 

3. Voorbespreken goedkeuring Notulen MR-overleg dd. 19-04-2021, incl. actielijst (zie 
bijlage) 

• Over de ouderbijdragen heeft een stukje in de Nieuwsbrief gestaan.  

• De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  
4.  GMR; relevante informatie vanuit de GMR 

Uitkomst Onderzoek Leeuwendaal samenwerking Konot-TOF / Instemming beleid sneltesten/ 
Verzoek uitstellen/verlengen SBP1 jaar  

• De GMR heeft akkoord gegeven op het beleid Sneltesten 

• Vanuit de directie moeten de beleidstukken nog gedeeld worden met het team 

• Uitstel strategisch beleidsplan: Als alle MR’s akkoord gaan, dan ook de GMR 

5. Nieuwsbericht van MR op Social Schools, inhoud vaststellen  
(Verlenging termijn Rolf-Elke, instemming verlenging schoolplan, nieuwe vergaderplanning 

• Er zijn geen reacties gekomen op de oproep voor nieuwe MR leden. De termijn van 
Elke en Rolf wordt verlengd.  

• Nieuwe vergaderschema wordt besproken en komt op de schoolkalender en op 
Social Schools   

6.  
MR gelden: 

 In het nieuwe schooljaar wordt een technieklab opgezet. Dit gaat in overleg met andere Konotscholen. 

Dit komt in het nieuwe schooljaar op de planning i.v.m. toekenning gelden.  

7.  Voorbespreken agendapunten 10 t/m 14 
Zie verdere toelichting bij punt 11 

8. Mededelingen vanuit directie (vanaf 20.15 uur) 

• De schoolopleider krijgt in het nieuwe schooljaar uitbreiding van haar functie. Zij zal 
ook de stagiaires op de Franciscusschool en de Esch gaan begeleiden. Hierdoor staat 
zij vrijdags niet meer voor de groep 

• 25 juni is de officiële opening van het groene schoolplein. Directie geeft eveneens 
aan dat de Hubo materialen heeft geschonken. De MR gaat op zoek naar een nieuw 
bestedingsdoel.  Bij de opening zijn de wethouder en iemand van de Rabobank ook 
aanwezig. MR is ook aanwezig. Een leerling van de Leemstee en een peuter van 
Columbus doen de opening.  

 
 

9. Vaststellen notulen, d.d. 19-04-2021 

 

Helmichstraat 44  
7574 TX Oldenzaal  
tel. 0541-532725   
e-mail MR; 
mr.leemstee@konot.nl 

 



Opmerkingen: De ouderraad zal begin van het nieuwe schooljaar de schoolreisjes 
organiseren. Dit heeft geen gevolgen voor de leerlingen van groep 8. Zij gaan namelijk nooit 
mee op schoolreis. Zij krijgen altijd een bijdrage bij het kamp.  

10.  

11. NPO (Nationaal Programma Onderwijs) – stand van zaken / plan van aanpak komend 
schooljaar (instemming MR) 

• Invulling NPO gelden: Directie licht toe dat er tijdens de plenaire vergadering een 
toelichting is gegeven m.b.v. de schoolscan 

• In de schoolscan is voornamelijk gekeken naar begrijpend lezen, rekenen en spelling 
scores. De middenbouw liet een achterstand zien op gebied van begrijpend lezen en 
technisch lezen. Verder is er gekeken naar de ingevulde ZIEN lijsten en de 
veiligheidsmonitoren. Op sociaal emotioneel gebied zijn er geen achterstanden 
opgemerkt. Op basis van deze bevindingen is er een prioriteiten en interventie  lijst 
gemaakt. Verder is er bij de groepen 3, 4 en 5 extra hulp ingezet.  
De prioriteiten en interventies worden met de MR besproken.  
Er is een prioriteiten en interventie lijst is gemaakt door directie en 
 IB-ers.  

• De MR vraagt zich af waar het inbreng van het team is. De werkwijze zou moeten 
zijn: eerst samen m.b.v. team een plan maken en dan de invulling er aan geven. 
Directie geeft aan dat ze hier aan voorbij is gegaan, vanwege de druk om de 
personeelsbezetting tijdig te regelen voor het komende schooljaar.  

• Vanuit de MR wordt opgemerkt om een goed plan te maken wat betreft de extra 
inzet van personeel. Hoe, Wat, Wie, doelen stellen  en beschikbare ruimte is daarbij 
erg belangrijk.  

• Directie gaat volgende week met de leerkrachten van groep 3,4 en 5 bespreken hoe 
de extra hulp ingezet kan worden. Ook zal er in het begin van het schooljaar 
regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden.  

• Voorgesteld wordt om het onderwerp in de Bouwvergaderingen van het team terug 
te laten komen.  

• Het personele deel staat vast. Er blijft dan nog geld over om in te vullen. Hier 
kunnen de MR en het team kritisch in meedenken. Dit deel zal na de zomervakantie 
met team besproken worden en er wordt dan gekeken hoe de invulling is.  

• Directie zal een stukje over de NPO gelden naar ouders communiceren.  

• NPO gelden wordt volgend jaar een vast agendapunt. Directie maakt een opzet over 
hoe het team betrokken kan worden bij de invulling van de interventies.  

12. Citoscores monitoring 
Dit kan nog niet doordat de cito afname van de E-toetsen nog niet is afgerond.  
Dit zal volgende vergadering besproken worden en gekoppeld worden aan plan van aanpak.  

13.  Vensters in PO / Schoolgids (instemming MR) 
De schoolgids is besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

14. Vergaderplanning komend schooljaar ’21-’22, incl. jaarplanning MR 
De volgende data schooljaar 2021- 2022 worden vastgelegd: 
20 september, 8 november, 17 januari, 14 maart, 16 mei, 27 juni  
 

15. Rondvraag 
Volgend schooljaar komt de nieuwsbrief te vervallen. De communicatie naar ouders zal via 
Social Schools gaan. In de loop van het schooljaar evalueren of dit goed gaat.  
 
Na de zomervakantie wordt er een datum geprikt voor borrel/etentje. 

 


