
MR vergadering 
 

Datum:  Dinsdag 29 juni 2021 
Locatie: Thuis via teams 
Tijd:  20:00 uur tot 22:00uur 
Aanwezig:  Mirjam van den Hurk, voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding 

Mia Romijnders, lerarengeleding 
Suus van Dijk, oudergeleding 
Femke Frieling, oudergeleding 
Paula Breuer, directeur 

Notulist: Femke Frieling  
 
E-mailadres MR: basisschooldeoctopus@gmail.com  
 

Onderwerp Acties 

1. Goedkeuren Notulen 22 april 2021                

De notulen worden goedgekeurd en kunnen geplaatst worden op de website. 
 

Mirjam/Mia? 
 

2. Evaluatie Jaarplan 2020-2021   

Paula geeft een toelichting op de evaluatie die de MR van tevoren heeft 
ontvangen.  
 

   

3. Jaarplan 2021-2022   

Paula geeft een toelichting op het Jaarplan 2021-2022 in combinatie met 
agendapunt 5 de NPO gelden.  
 
Paula zal de pedagogische kwaliteitskaart verstrekken aan Suus en Femke.  
 
Suus vraagt zich af hoe we als school anticiperen op de bedreiging ‘Krimp’. Zie 
verder agendapunt 6. 
 
Afgesproken wordt dat het Jaarplan 2021-2022 tegelijkertijd met de besteding 
van de NPO gelden via de mail voorgelegd wordt aan de MR met het verzoek 
om zowel in te stemmen met het Jaarplan 2021-2022 als de besteding van de 
NPO gelden. 
 

 
 
 
Paula 
 
 
 
 
 
Paula 

4. Schoolgids 2021-2022   

Afgesproken wordt dat de volgende keer de wijzigingen met track changes 
worden aangegeven, zodat de wijzigingen voor de MR inzichtelijk zijn.  
 
De opmerkingen op de Schoolgids 2021-2022 worden via de mail met Paula 
gedeeld. 
 
De MR stelt de Schoolgids 2021-2022 vast, mits de gemaakte opmerkingen 
worden verwerkt.  
 

Paula 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 

mailto:basisschooldeoctopus@gmail.com


Geconstateerd wordt dat er nog afspraken gemaakt moeten worden over het 
halen en brengen vanaf aankomend schooljaar, mits ouders de school weer 
mogen betreden en de 1,5 meter los wordt gelaten.  
 
Suus geeft aan dat het voor nieuwe ouders van belang is om enige binding te 

creëren met de school. 

Paula in 
overleg met 
leerkrachten 
Unit 1 

5. Formulier bijgestelde NPO gelden   

Femke heeft diverse vragen gesteld via de mail n.a.v. de wijzigingen die zijn 

doorgevoerd. Paula beantwoordt deze vragen. De tijdelijke, nieuwe leerkracht 

is nu onder gebracht bij structurele kosten, waar deze kosten in het vorige 

overzicht waren opgenomen bij incidentele kosten. Dit veroorzaakt volgens 

Paula geen problemen, mocht de Octopus volgend jaar FTE moeten inleveren 

i.v.m. krimp. 

Uitgangspunt is dat de gelden duurzaam worden ingezet en dat prioriteit 

wordt gegeven aan de basis op orde, voordat nieuwe initiatieven/activiteiten 

opgepakt worden. 

De definitieve besteding wordt nog voorgelegd aan de MR. Zie ook 

agendapunt 3. 

 

 

6. Kleine scholenbeleid   

De GMR heeft onlangs het gewijzigde Kleine scholenbeleid vastgesteld. Femke 
vraagt zich af of de wijzigingen consequenties hebben voor de Octopus. 
 
Paula geeft aan dat dit in eerste instantie niet het geval is. Dit beleid betreft 
scholen met minder dan 100 leerlingen.   
 
Suus vraagt zich af wat de rol van Groeisaam is voor de lange termijn, omdat 

de stichting diverse kleine scholen kent. Wordt er bijvoorbeeld over scenario’s 

nagedacht. Dit is bij Paula niet bekend.   

Suus en Femke zijn van mening dat niet gewacht moet worden tot het kleine 

scholenbeleid ook voor onze school zal gelden, maar pleiten voor lange termijn 

denken en er wordt gevraagd naar een prognose. Volgens de prognose zitten 

er over vier jaar 102 kinderen op de Octopus en dan komen we toch vrij dicht 

bij de ondergrens.  

Daarnaast geeft Femke nog mee: zie niet alleen de beperkingen van een kleine 

school, maar zie ook de mogelijkheden en kansen en laat zien wat je (unieke) 

kwaliteiten zijn.    

 

7. Terugblik Audit 25 mei  



Mirjam geeft een toelichting op de audit die onlangs heeft plaatsgevonden. 
Een samenvatting van de resultaten wordt tijdens de vergadering gedeeld met 
de MR oudergeleding. Het Jaarplan 2021-2022 is aangescherpt n.a.v. de 
aanbevelingen.  
  
Femke vraagt op welke wijze ouders zijn betrokken. Een aantal ouders is ook 
bevraagd. Suus geeft een toelichting. 
 
De verschillende ontwikkelgroepen gaan aan de slag met de aanbevelingen uit 
het audit verslag en zorgen voor een uitwerking van de betreffende 
aanbevelingen.  
 
O.a. zal er bij het bepalen van eigen leerdoelen meer ruimte worden gegeven 
aan de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de eigen 
kwaliteiten en talenten van de kinderen.  
 

 

8. Volgende vergadering  

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 4 oktober 2021. Suus zal 
dan notuleren. 

 

 
 
 


