
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 16-03-2023
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Groenhouten
Aanwezig: Erik, Selinde, Inge, Marsha, Elsa, Maartje
Afwezig: Sylvia
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Inge opent de vergadering.

2. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Hobbit: Marsha is aan het terugkeren en staat weer twee dagen per week voor de klas. Melanie is
binnenkort met gepland ziekteverlof en Marit zal gedeeltelijk voor haar invallen. Han staat als invaller
inmiddels voor groep 6 (2 dagen) en groep 7 (1 dag). Nicole is weer op school aan het opbouwen. Bo
breidt haar verlof uit met ouderschapsverlof tot aan de meivakantie.
GMR: De Brink en Rossenberg gaan fuseren.
Ouders: -

3. Formatie 23/24
De Hobbit draait komend schooljaar weer met 8 groepen. De aantallen zijn iets aangetrokken.
Aanstaande maandag gaan we als team de eerste verkenning doen mbt groepen en duo’s.
Als het bestuursformatieplan is vastgesteld door de GMR kan Elsa het plaatje gaan maken.

4. Concept vakantierooster
Inge vraagt bij de GMR wat de achterliggende reden is voor de vroege meivakantie.

5. Cito analyse
De Cito-analyse is af maar nog niet besproken in het team, dat staat voor maandag 20 maart op de
planning. Elsa deelt voor de volgende vergadering de cito-analyse zodat de MR van tevoren dit kan
inzien en vragen kan stellen. De cito-analyse komt dan weer op de agenda voor de volgende
vergadering (19 april).

6. Toelatingsbeleid Voila
Elsa wil graag de maximale groepsgrootte van 26 leerlingen bewaken. Akke komt binnenkort op
school om hierover te spreken met Elsa.
De open dag was een succes, daar kwamen weer nieuwe aanmeldingen uit voort. Elsa concludeert
dat er nu meer aanmeldingen binnenkomen dan vorig schooljaar, wat waarschijnlijk komt door het
nieuwe gebouw en doordat ouders weer binnen mogen komen kijken. Het is lastig om al die
aanmeldingen goed te kaderen, ook omdat je niet van tevoren exact kunt inschatten welke kleuters
wanneer doorstromen naar groep 3.



7. Stakeholdersonderzoek
Is verplaatst naar 24 maart, vanwege te weinig aanmeldingen van ouders. Inmiddels is het rond en
zijn er vier teamleden en vier ouders die erbij aawezig kunnen zijn.

7 B Tussentijds vragenrondje
Inge vraagt hoe het zit met het groen op het schoolplein. Elsa vertelt dat het in april wordt ingezaaid.
De opbrengst van de sponsorloop is tbv het schoolplein. De sponsorloop is overigens verplaatst naar
een nader te bepalen datum.

8. Notulen vorige vergadering
De notulen van 1 februari worden vastgesteld. We spreken af dat we vanaf nu de notulen digitaal vast
gaan stellen, zsm na de desbetreffende vergadering, zodat ze sneller op de website geplaatst kunnen
worden.

9. Afsprakenlijst
Foto maken van de MR wordt verplaatst naar een volgende vergadering.

10. Tijdstip vergadering
Marsha vraagt of het mogelijk is de vergadering iets eerder te laten starten. Een andere optie die
genoemd wordt is het afwisselen tussen digitaal en op locatie vergaderen. We spreken af dat we
vanaf nu de vergaderingen om 19.30 uur starten. Idee: één of twee keer per jaar starten om 18.00
uur met pizza oid.

11. Ouderparticipatie
Erik heeft andere MR’en benaderd om te inventariseren hoe de ouderparticipatie ervaren wordt op
andere scholen. Tot nu toe zijn er twee reacties, maar er kunnen nog meer binnen komen. We laten
dit onderwerp op de volgende vergadering terugkomen.
Er worden nog wat opties genoemd om ouders meer te betrekken bij school: open
middagen/avonden, koffie-ochtenden, presentaties door leerlingen, bekijken van kunstwerken, etc.
Inge en Selinde komen met de tip om bepaalde activiteiten vooraf al te delen met ouders, zoals
bijvoorbeeld de lessen beeldende vorming die nu gegeven worden, zodat er thuis al over gesproken
kan worden.

12. Vooruitblik gezamenlijke MR
Terugkoppeling bedrijsnoodplan, financiële samenwerking, afvalscheiding, schoonmaak, kapstokken.
We willen graag de ouderparticipatie van het Kompas bespreken. Inge gaat de voorzitter van de MR
van het Kompas vragen ook zelf met agendapunten te komen.

13. WVTTK/rondvraag
-

Vergaderdata 2022/2023

woensdag 19 april (met Kompas)
dinsdag 20 juni

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen
3 Foto website 8 december Allen



4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering
6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op 19 april om 19.30 uur, locatie Groenhouten.


