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Agenda Vergadering Medezeggenschaps Raad 8 juni 2021 
 

Onderwerpen ter bespreking binnen de MR: 

 

Onderwerpen namens directie: 

 

19.30 Subsidie extra gelden omtrent Corona (zie bijlage) 
 

Update over het proces. Hoe zijn we als school tot de keuzes 

gekomen, waar we volgend schooljaar de NPO gelden aan gaan 

besteden. Hierin meegenomen zijn de schoolscan, toets 

resultaten (methode en Cito) en observaties. Er zijn nog steeds 

diverse ontwikkelingen rondom de NPO gelden, hier kunnen nog 

wijzigingen in komen (omtrent aantal jaren dat de gelden vrij 

komen etc.).  

Binnen het document zijn er twee soorten interventies, op 

scholingsgebied en op gebied van materialen en personeel. Het 

team heeft hier input op kunnen geven en heeft hiermee 

ingestemd.   

Vraag rondom tutoring en wat dit inhoudt, kinderen in kleine 

groepje (max 6 leerlingen) op één vakgebied extra onderwijs 

bieden. De plannen moeten voor 2 juli ingediend zijn bij Tabijn, 

zij moeten dan voor 8 juli toestemming geven. Er zal prioritering 

plaatsvinden van de dingen die meteen moeten starten na de 

zomervakantie, andere dingen kunnen worden doorgeschoven 

(i.v.m. tijdsdruk). Naar andere punten moet onderzoek worden 

gedaan. Oudergeleding van de MR kan zich vinden in de 

interventies zoals nu beschreven. Naar de ouders van school 

communicatie hierover via Kornaknieuws. 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

20.15 Formatie 
 

Geen bijzonderheden of vragen vanuit het team over de 

formatie. Vanuit de oudergeleding kwam de opmerking dat de 

huidige groep 5 leerkracht niet is opgenomen in de formatie 

(deze leerkracht was al werkzaam op Kornak vanuit de flexpool). 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

19.15 Vaststellen notulen vergadering maandag 19 april (zie bijlage) 
 

Kleine aanpassingen doen. 

(allen) 

19.20 WVATTK 
 

Korte update over het schoolplein 

(allen) 

 Bij tijd over: Samenstelling MR volgend jaar (allen) 



 

Agenda  MR Pagina 2 van 3 

Er komt een toelichting hierop vanuit de directie. Er was een 

vraag naar een leerkracht in groep 8, hiervoor was er niemand 

vanuit het team. De vacature voor groep 8 sloot niet aan bij de 

wensen van de huidige leerkracht (groep 5). Verdere toelichting 

op de formatie wordt gedaan (toelichting op keuzes). 

Oudergeleding stemt in met het formatieplaatje.   

20.25 Groepsindeling 
 

Toelichting van de directie op de procedure. Komende 

studiedagen (11-6/ 14-6) gaan we met het team de laatste keer 

kritisch kijken naar de indeling zoals deze er nu ligt, na de 

laatste aanpassingen kan deze definitief gemaakt worden.  

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

20.35 Led-verlichting (zie bijlage) 
 

Toelichting op het plan vanuit Tabijn voor aanpassing in de 

ventilatie en aan brengen van LED-verlichting in de gehele 

school. Vanuit de overheid is er een subsidie voor verbetering 

van ventilatie, extra kosten worden gedragen door Tabijn. LED-

verlichting komt vanuit het bestuur en dit moet de school zelf 

bekostigen. Deze twee in combinatie vervangen is de meest 

voordelige optie.  

Vanuit de oudergeleding komt er nog een reactie richting het 

bestuur over de gang van zaken en de daarmee gemoeide 

kosten.    

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

        

Mededelingen en ingekomen stukken: 

 

20.20 Mails/opmerkingen ouders 

 

De directie deelt de Cito-score van groep 8, deze is boven het 

landelijk gemiddelde. Dit wordt nog gedeeld met alle ouders in 

het Kornaknieuws.  

 

Stand van zaken m.b.t. Corona. We hebben als school de 

protocollen rondom Corona binnen de school nog niet 

losgelaten, wel hebben een aantal dingen doorgang gehad 

(kamp groep 8, sportdag) Kleine aanpassingen in pauzes, er 

wordt nu met meerdere groepen tegelijk buiten gespeeld. Voor 

het afscheid van groep 8 is het plan dit per groep te doen met 

voor ieder kind maximaal 2 volwassenen.  

(allen) 

20.25 TAKO/OR (zie bijlage) 

 

Geen bijzonderheden  

(allen) 
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Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

 

20.50 Samenstelling MR volgend jaar 
 

Afscheid van een van de ouders, er moeten nieuwe verkiezingen 

worden uitgeschreven. Er komt een stukje in het Kornaknieuws 

vanuit de MR voor de werving van een nieuwe ouder.  
 

Eerstvolgende vergaderdatum nieuwe schooljaar: 27 september 

(allen) 

 

Vergaderdata MR 19.30 uur:  

Maandag 14 september 2020 

Maandag 23 november 2020 

Maandag 25 januari 2020 

Maandag 15 maart 2020 

Maandag 19 april 2020 

Maandag 7 juni 2020 

 

(O/M/B) = (Oriëntatie/Mening/Besluit) 

 

Eindtijd: 21.00 uur 

 


