
Notulen MR november 2022

Notulen MR vergadering Jan Ligthartschool
Datum en tijd 13-9-2022 (of is de datum 15-11-2022??)

19.30 – 21:30- op locatie JLS
Aanwezig Olivier Gerritsma en Tanneke Grooten tot 19:50

Liesbeth Timmermans, Willeke Rauwers, Anne Drent, Chris van
Klaveren, Ina Roelofs, Julia van Broeckhuijsen

Afwezig met
kennisgeving

Eveline Maljers

Voorbereidende
documenten

Concept notulen 13-9-2022
Actielijst MR
Mogelijk volgen nog stukken vanuit de GMR
Schoolplan

19.30 Kwaliteitskaart Rapport
De MR is geïnformeerd over het nieuwe rapport en de stand van zaken tot nu toe.
Het doel van het aansluiten van het ontwikkelteam bij de MR-vergadering is zicht geven op
waar ze nu staan en input ophalen vanuit de MR.
Het ontwikkelteam zit nu in in de onderzoeksfase en proberen van alle kanten input te
krijgen. In de periode februari - april 2023 is de wens om een pilot te draaien. Voor het einde
van het schooljaar is het de bedoeling om een definitieve keuze te maken over hoe het
rapport eruit komt te zien. In het schooljaar 2023-2024 wil de school starten met het nieuwe
rapport.

Input van de oudergeleding:
● Graag ruimte voor creativiteit op het rapport.
● Het kindsdeel is favoriet bij zowel ouders als kinderen.
● Ouders geven aan dat het belangrijk is dat leerkrachten met het rapport uit de voeten

kunnen en de functie en het doel van het rapport onderstrepen.

20.00 Opening en vaststellen notulen en agenda en actielijst
De notulen staan online.
Het punt begroting is grotendeels komen te vervallen.
De actielijst is up-to-date gemaakt.

20.10 Evaluatie Werkverdelingsplan
De evaluatie is door 12 collega’s ingevuld. De collega’s hebben aangegeven dat ze meer
inzicht hebben gekregen in de taakverdeling. Het doel ‘werkdrukverlaging’ is niet gehaald.
De wens van de collega’s is dat het gesprek wordt gevoerd over het plan. De
personeelsgeleding van de MR pakt dit op.



20.20 Begroting 2023
De begroting kon op het moment van vergadering niet worden gepresenteerd omdat bepaalde
parameters in het begrotingsprogramma niet juist waren.
Directie zorgt dat de definitieve begroting wordt gemaild aan de MR zodat de MR hier advies over
kan geven.

De NPO gelden lopen af per 1-8-2023. Dit zal effect hebben op de formatieruimte die beschikbaar
is voor de Jan Ligthartschool. De subsidie basisvaardigheden is aangevraagd door de directie
maar helaas niet toegekend aan de school.

20.30 Schoolplan
Het plan is met de MR gedeeld, gelezen en kan worden goedgekeurd.
Er volgt een gesprek over de visie op cultuuronderwijs, werken met je hoofd, hart en handen. Met
name in de bovenbouw kan hier nog beter vorm aan worden gegeven. Dit zal worden opgepakt
tijdens studiedagen en binnen de leerteams.

20.50 Speerpunt MR
Terugblik ouderavond 03-11-2022.De ouderavond is door de ouders van de MR goed
ontvangen. De oudergeleding en directie hebben ook positieve reacties gehoord van
verschillende ouders.

● Gezien het aantal kinderen op school had het team meer ouders verwacht en we
hopen dat door de positieve geluiden die we nu horen er komend jaar meer ouders
komen.

● Trots op de school en de leerkrachten.
● Wellicht de volgende keer verdelen over twee dagen om alle ouders de kans te

geven om te komen en leerkrachten te ontlasten.
Conclusie: de MR is tevreden en wil het komend jaar nog een (of twee) avond(en)
organiseren.

21.05 Wvttk
● Checklist scenario’s COVID

Met leerlingen met risico wordt bedoeld, de leerlingen met gezondheidsrisico’s.
● Contact met de OR – update

Er is contact geweest en er is gesproken over wat de wens over de samenwerking is. De OR
wil vooral graag leuke evenementen organiseren, maar een lijntje houden is handig om te
houden en door te vragen over wat er besproken is.

● Update uit de GMR
We hebben niets meer van de GMR gehoord. We willen de komende vergadering vragen of
we iemand in kunnen bellen tijdens de vergadering. Er wordt contact gezocht met het
bestuur van Flores.

● Update voedingsbeleid
Het onderwerp voeding komt op de agenda voor het volgende ouderpanel (maart 2023).



● Mail 3 oktober Vraag m.b.t. positie docenten binnen Arnhemse schoolbesturen.
Een lid van de SP wil graag dat de positie van de leerkrachten verbeterd wordt. De mail
wordt doorgestuurd, daarna wordt er besloten hoe te reageren.

● Rondvraag en mededelingen
-


