
 

 

Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 20 juni 2022 

Aanwezig 

MR: Christa, Petra, Stefan, Lianne, Manon en Ingrid en Leonie 

Directie: Joost 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom. We nemen afscheid 

van Petra en verwelkomen als nieuw MR lid uit de oudergeleding: Leonie Kooman.  

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 24 mei 2022 is goedgekeurd. De notulen zullen door Petra op de site 

geplaatst worden.  

3. Mededelingen directie 

Nieke is nog steeds afwezig. De ene dag gaat het beter dan de andere. Er wordt gekeken 

of ze na de vakantie kan komen en alweer wat kan gaan doen. Met Joost gaat het goed.  

RI+E (risico-inventarisatie en evaluatie is via een Quick-scan gehouden onder de 

teamleden. Plan van aanpak is in de maak. 

Corona: er is weer een stijging te zien. Onder leerkrachten en bij kinderen. Per groep 

wordt het weer gecommuniceerd naar ouders opdat ze blijven opletten en gaan testen. 

Quarantaine regels van de GGD worden gehanteerd.  

We gaan volgende week starten met een pilot om ouders weer in school toe te laten. 

Niet zoals het was maar verspreid. Ouders kunnen dan met hun kind mee naar binnen 

en na de 2e bel gaan ze weer weg. Na de pilot gaan we kijken hoe we hier verder mee 

gaan.  Goede uitleg aan ouders na de pilot met uitleg over het waarom van deze keuze.  

4. Jaarverslag en Jaarplan 

Het jaarverslag moet voor 1 oktober klaar zijn. Joost pakt dit na de vakantie op.  Is voor 

de MR ter kennisname. 

Het jaarplan bevat de onderwerpen waar de school aan werkt. Dat zullen in ieder geval 

het schoolplan zijn, de identiteit van de school en het leerlingvolgsysteem. We zijn een 

RK school en werken in groep 3 t/m 8 met de methode Trefwoord. De behoefte is om te 

kijken naar een goede lijn op de Paradijsvogel hierover.  Ook in combinatie met 

burgerschap.  

De schoolgids zal worden gewijzigd en komt op de site.  

5.  Voortgang formatie 

Zoals in de vorige vergadering gemeld starten we met een FTE minder dan waarvoor de 

MR had getekend. De voorlegger wordt aangepast en zal door de voorzitter opnieuw 

worden voorzien van een handtekening. Doordat er minder kinderen komen gaan we van 

6 naar 5 groepen 1-2. Er wordt bij de verdeling van de kinderen goed gekeken naar wie 

waarheen kan.  

We zullen nog meer moeten kijken naar de profilering van de school in de wijk. Onze 

zorgstructuur is heel belangrijk. Wellicht kunnen we de duurzaamheid meer belichten? 



Belangrijk is ook erachter te komen wat de ouders hebben doen besluiten hun kind aan 

te melden op de Paradijsvogel. (vragen op het aanmeldformulier of tijdens het gesprek 

met de leerkracht) hierover gaan we  nadenken. 

Er is een vacature geplaatst voor een collega voor de middenbouw. Er zijn collega's die 

hun aanstelling hebben gewijzigd. (minder dagen werken) Hierdoor geen verplichte 

mobiliteit.  

6. EHBO in de groepen 7 en 8 

Deze vraag kwam van een ouder. Het is geen taak voor wat school moet doen. Er is ook 

geen ruimte voor in het rooster. Het is meer iets voor de naschoolse activiteiten. Joost 

gaat hiernaar kijken. Is ook goed voor de profilering en promotie. Stefan geeft de 

vragensteller antwoord.  

7. Vergaderdata volgend schooljaar 

We spreken af dat we alle data in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gaan 

plannen. De eerste vergadering is: Maandag 26 september 2022 om 19.30 uur 

8. Wvttk 

• Ingrid kijkt naar de onderwerpen waar de MR instemming voor moet geven of 

advies.  

• Via de nieuwsbrief zal aan de ouders gemeld worden dat Leonie het nieuwe MR lid is.  

• Ingrid neemt van Petra over: De informatie over de MR op de site en de mailbox. 

Stefan beheert dan de dropbox.  

• Nadenken over het meer proactief zijn als MR. 

• Schoolbreed stroomlijnen welke informatie er via de app wordt gecommuniceerd 

naar ouders. Er is verschil van gebruik van de informatie via de app binnen de 

groepen. 


