
Notulen overleg  M.R./ directie d.d. maandag  01.03.2021  
Tijd:   19:30  uur 

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

1.  Opening en vaststelling agenda 
In verband met afwezigheid van Leonie zit Nina de vergadering voor.  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
Voor de notulen en agenda zal een nieuw format gebruikt worden.  
 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

• Namens de MR/OR zijn er bloemen gestuurd naar personeelsleden die gestopt zijn 
met werken. De penningmeester zorgt voor afhandeling in het financiële overzicht.  

Nieuws vanuit de GMR: 

• PGMR heeft ingestemd met het samenvoegen van de directeursprofielen 
Directies zijn zelf niet betrokken of gehoord bij dit besluit. Dit wordt teruggekoppeld 
naar de GMR.  

• Binnen de RvT komt een vacature vrij waarbij de GMR een bindende voordracht mag 
doen.  
 

Er is een vraag of er binnen de GMR ook gesproken wordt over “achterstanden door 
corona”.  
 

3. Goedkeuring Notulen MR-overleg dd. 11.01.2021 
De MR leden keuren de notulen van 11.01.2021 goed. Ze worden na goedkeuring op de site 
geplaatst.  
 

4.  GMR; relevante informatie vanuit de GMR 
GMR heeft ingestemd met vakantierooster 2021-2022. 
 

5. Nieuwsbericht van MR op Social Schools, inhoud vaststellen  
Er zijn geen mededelingen voor de Nieuwsbrief. Er wordt een kort bericht op Social Schools 
geplaatstover de vergadering en dat ouders in de notulen kunnen lezen wat er besproken is.  

6.  Voorbespreking begroting  
De begroting wordt bekeken en bij agendapunt 9 verder besproken met directie.  
Hoe zetten wij de werkdrukgelden in? Met de PMR leden worden de mogelijkheden 
bekeken en besproken met het overig personeel, zodat er een goede keuze gemaakt kan 
worden. Overleggen met directie wat er mogelijk is.  
 

7.  Document ouderbijdrage 
Hier is niets over bekend. Dit zal nagevraagd worden bij Leonie. Zie actiepuntenlijst.  
 

8. Mededelingen vanuit directie 
Directie geeft aan geen mededelingen te hebben.  

 

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

 



 

9. Vaststellen notulen, d.d. 11.01.2021 
 Directie heeft geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en kunnen op 
de site geplaatst worden.  

10. Begroting Leemstee (ter advisering) 
Directie licht de begroting toe. Hierdoor worden de bedragen duidelijker. De gelden voor de 
achterstanden i.v.m. corona komen vanuit de overheid. Op dit moment zijn de voorwaarden 
en de bedragen nog niet bekend. Wordt vervolgd.  

11 Monitoring citoscores 
 Monitoring is op dit moment nog niet mogelijk. De M toetsen starten 3 maart a.s.  

12 Inzet werkdrukgelden; evaluatie afgelopen schooljaar, hoe in te zetten komend 
schooljaar.  
De voorwaarden vanuit de overheid t.a.v. de werkdrukgelden zijn nog niet bekend.  
 

13 Corona bijzonderheden 
Leerkrachten hebben aangegeven dat ze het erg belastend vinden om geen pauze te 
hebben. De directie geeft aan dat vanaf 1 maart het pauzerooster weer van kracht is. Dit is 
wel tegen advies van het RIVM. Doordat de leerlingen in het park spelen, zien we dat ze bij 
het buitenspelen minder lang in elkaars nabijheid zijn.  
Het is de bedoeling dat leerkrachten na 14.15 uur in eigen lokaal of thuis verder werken. 
Geadviseerd wordt om goed te ventileren overdag.  
Vanuit de oudergeleding van de MR wordt aangegeven dat de periode na de lockdown tot 
aan de voorjaarsvakantie wat “onhandig” was door dan weer school en dan weer vrij te zijn. 
Leerkrachten hebben dat zelf ook ook zo ervaren. Dit is echter een besluit van de overheid 
geweest.  

14 Rondvraag 

• Veel activiteiten van de Ouderraad zijn dit schooljaar niet doorgegaan. Wat gebeurt 
er met de inzet van deze gelden? Het is natuurlijk lastig om iets vooruit te plannen. 
Directie zal dit bespreken binnen de OR.  

• Groene schoolplein: Fijn dat er zoveel geholpen is door ouders en een aantal 
personeelsleden en dat we al zo ver zijn met de invulling van het plein.  

• Het valt op dat er weer veel ouders bij het hek staan. In verband met corona is dat 
niet wenselijk. Dit zal opnieuw aangegeven worden bij ouders.  

 

 


