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      Concept  Notulen  MR               12 november 2020 

Datum: 12-11-2020 

Tijd/ plaats PMR-vergadering volgens afspraak online via Teams account (kind) 

MR  start om 19.30 en rondt af om 20.00 uur via teams account (kind) 

Dick Rensen sluit hierbij aan ter informatie en vragen beantwoorden om 

20.00 uur 

Voorzitter  Frederike 

Notulen Petra 

Leden:  PMR: Imke de Klerk, Petra v.d. Graaf, Deborah Nolet 

LMR:  Loubna Ettaheri 

OMR:  Frederike Diersen, Gerben Voshol, Monique van Proosdij 

           

DIR Dick Rensen (bij agendapunten vanaf 20.00 uur). 

Afwezig Lid sectie VSO, Monique van Proosdij 

Bijlagen   

Gast nvt 
 

 

 

Agenda Interne vergadering MR 

19.30-20.00 uur 

Opening en mededelingen 

• Verslag 08-10-2020 is goedgekeurd. 

• Imke vraag Sjoerd de notulen in SharePoint te plaatsen. 

 

Mededelingen 

 

• Folders zijn uit postbakje MR gehaald. Petra haalt deze 

elke keer vóór de MR vergadering uit de postbus. Petra 

rouleert de post indien noodzakelijk via de kinderen 

van de MR leden. ( middels envelop in schooltas).  

 

 

Begroting 

              
• 1000 euro vanuit de reserve ouderbijdrage zal met   

toestemming van de oudergeleding/MR uitgegeven 

worden aan spellen, die aansluiten bij de ontwikkeling 

van executieve functies van onze leerlingen. (So en 

Vso). 

• Indien er gelden overblijven is het aanschaffen van 

plastiek borden wenselijk. Eerder is dit verzoek reeds 

besproken, maar nog geen duidelijkheid waarom dit 

nog niet is aangeschaft.  Imke vraagt dit na. 
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• Het vorige leerjaar is het budget voor Kerst 

overschreden, moet dit budget aangepast worden?  

• Gerben stelt voor, indien er vanuit het budget 

aankopen gedaan worden zoals de spellen, dit 

wenselijk is terug te koppelen aan de ouders.  

 

 

 

Uitstroom schoolstandaarden 50% haalbaar basisniveau op 1F , 

 

---------------------------------------------------------------------------------------   

 

Uitleg F niveaus:  in 2009 zijn deze door de commissie 

Meijerink1 opgesteld om ervoor te zorgen dat er in het hele 

Nederlandse onderwijs concrete doelen zijn om naartoe te 

werken. 

 

Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 

1S. 

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het 

overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de 

basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft 

de overheid de ambitie dat een groot deel van de 

basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. 

Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. 

In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om 

het diploma te kunnen behalen. 

Zo moeten VMBO-leerlingen aan het eind van de opleiding 2F 

beheersen om verder te kunnen naar het MBO. 

Leerlingen in de HAVO moeten 3F halen bij hun eindexamen 

en VWO-leerlingen 4F (taal) en 3F (rekenen) om door te 

kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het 

wetenschappelijk onderwijs. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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20.00 uur : Dick Rensen schuif aan. 

Corona 

• Op dit moment is het rustig op school tav de 

Corona besmettingen. Wij hebben te maken 

gehad met twee gevallen. 

• Bij Basalt is ASAP een snel teststraat. Wij mogen 

hier indien noodzakelijk gebruik van maken. 

• De voorrangsregel voor lk die een groep 

bedienen is nog van toepassing. 

 

Arbeidstoelage VSO 

• Aantrekken personeel voor het VSO is lastig daar we 

vallen onder het CAO basis/speciaal onderwijs. 

• De regeling toeslag VSO USP-VO is nuttig, maar hopelijk 

komt er binnen een paar jaar een CAO voor het 

gehele funderend onderwijs (PO en VO). Dan is een 

toeslag niet meer nodig.  

 

Ooievaarspas 

• Deze kan niet meer ingezet worden voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. Op termijn komt er een nieuwe 

regeling. De Gemeente Den Haag buigt zich hierover 

hoe de steun naar het onderwijs vormgegeven zal 

worden.  

• Dit heeft i.i.g. geen gevolgen t.a.v. inkomsten voor het 

leerjaar 2021-2022. 

 

 
• Ter instemming van de O-MR . De zandtafel wordt 

besteld door het SO. Kosten: € 1.716,99 
 

 

• Kerstborrel/Sint is meegenomen in de begroting. 

             De vorm waarin deze feesten zullen worden uitgevoerd     

             is t.a.v. Kerst nog geheim. ( De werkgroep zal iig   

             rekening houden met de veiligheid tav het Corona  

             protocol ). 
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Sint 

• Eén externe piet zal Sint begeleiden, daarnaast zullen 

alle ll als hulppieten worden ingezet, de pietenschool 

zal ze opleiden tot een volleerde Piet.  

 

 

 

 

 

 

Begroting 2021 

 

• De begroting, herverdeling middelen en inkomsten en 

boven schoolse zaken voor de school moet in 

december aangeleverd worden. Hierdoor is het handig 

de vergadering van 10 december 2020 door te laten 

gaan. We zullen alleen dit punt op die MR vergadering 

zetten . De volgende punten zullen op de MR 

vergadering van 14 januari 2012 besproken worden.  

 

 

 

• Het bedrag van 8 ton voor de meer jaren afspraak 

heeft Dick ‘verwerkt’. Het gaat om o.a. begrotingen 

van 4 miljoen. Aan de  midden en hoog leerlingen 

hangen per leerling hoge bedragen die via het bestuur 

en de school percentagegewijs berekend en verwerkt 

worden voor/door de school richting het bestuur.  

 

MR lid VSO 

• Daar er nog geen afgevaardigde vanuit het VSO in de 

MR is aangemeld, zal Loes een oproep voor deelname 

wederom in de nieuwbrief van het VSO plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ADVIES   
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. 
 

  

 

INSTEM 

                                                                            

 

 

  

 
 

Actielijst m.b.t. notulen  
 

Actielijst   

Wie Omschrijving afspraken Wanneer 

PMR/Dick Werk Verdeling Plan 

 
Doorlopend 

   

Dick Op papier ouderbetrokkenheid + functie ouderraad 

organiseren. 
 

MR Punten die we terug willen vinden in het Jaarplan n.a.v. de 

evaluatie jaar ervoor: 

• Schoolstandaarden (in okt bespreekt de MT de 

onderwijsopbrengst/ in febr. vragen naar vorig 

schooljaar) is nu doorgeschoven naar 22 juni 2020 

en wordt vanwege Corona doorgeschoven naar 

het najaar 2020). 

• Uitstroom so/vso (maximale potentie?). 

• Ouder betrokkenheid SPEERPUNT MR 

• Externe zorg inzet/ pgb SPEERPUNT MR. 

• Leerplanontwikkeling SO-VSO. 

• Sociaal emotionele ontwikkeling (schoolplan) 

• Besteding extra gelden werkdrukvermindering/ 

WVP. 

• Leerling betrokkenheid/ leerlingenraad. 

• Beroepsperspectief/ Stage plaatsen VSO/ Piramide 

Podium. 

 

 

 

Marion Vraagt bij de AOB na mbt rechtsgeldigheid van besluiten 

MR bij voortdurende vacatures MR onderwijspersoneel.  
< 18 juli 

Marijke Zet in overleg met met directie en Sjoerd MR bestanden 

over op Sharepoint.  
7 juli  

PMR/Dick Inzet externen Middin/Levin ondersteuning leren/ zorg 50/50 

of 80/20 
Doorlopend 
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Dick Schoolstandaarden ivm Corona doorgeschoven van 18 

mei naar het najaar 2020. 
Najaar 2020 

Allen Nadenken wie de secretaris taken op zich neemt: 

• Concept agenda opstellen met voorzitter en 

directie. 

• Concept agenda aanpassen 

• Bijlagen directie verstrekken aan MR leden 

• Agenda op de site laten plaatsen door Sjoerd 

• Tussendoor overleg met directie 

• Notuleren van vergaderingen en besluiten 

• Tussendoor contact houden met MR-leden. 

• Concept notulen aanpassen. 

• Definitieve notulen op site MR laten zetten door 

Sjoerd. 

Jaaroverzicht maken en op site MR laten zetten door 

Sjoerd. 

< 1e MR 

vergadering 

   

   

   

   

   
 

 

 

 
 

Data 2020-2021 

PMR vergaderingen volgens afspraak op het SO Melis Stokelaan 

MR vergaderingen op donderdag van 19.30 – 21.30 uur  

Datum Voorzitter Secretaris Locatie 

9 september Frederike Gerben Teams 

8 oktober Frederike Imke Teams 

12 november Frederike Petra Teams 

10 december Frederike  Teams 

14 januari Frederike   

11 februari Frederike   

11 maart Frederike   

8 april Frederike   

13 mei Frederike   
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