
Agenda Medezeggenschapsraad OBS De Pijlstaart 

Datum :         Woensdag 18 mei 2022 

Tijd :                20.00 – 22.00 uur 

Plaats :           OBS De Pijlstaart           

Agenda 

Bespreken met directie: 

1. Opening vergadering 
2. Actiepunten uit vorige MR vergaderingen 
3. Stand van zaken huisvesting 
4. Werkdruk leerkrachten 
5. Stand van zaken formatieplan 
6. Schoolgids 2022-2023, Schoolplan, Jaarplan en evaluatie 
7. Schoolreisje 
8. Pijlstaart als Opleidingsschool  

Bespreken MR: 

9. Staat alles op de website (notulen en MR leden) 
10. Vergaderdata voor volgend schooljaar 
11. Rondvraag en afsluiting 

Deelnemers 

● Tom Hooghuis   TH Directeur 
● Jasmijn Valkenburg  JV Leerkracht 
● Linda Fokker   LF Leerkracht 
● Shanna Klijn   SK Leerkracht 
● Maxine Klesman  MK Ouder 
● Marouane Iqrarouch  MI Ouder 
● Sidney Rouwenhorst  SR Ouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr Onderwerp 

1. Opening vergadering 

 Sidney opent de vergadering en geeft een samenvatting over zijn kennismakingsgesprek 
met Tom, die eerder in de week plaatsvond. 

2. Actiepunten uit vorige MR vergaderingen 

 1. Begroting 
De MR heeft de begroting nog niet ontvangen. Hans zou deze doorsturen maar door de 
overdracht heeft dat vertraging opgelopen. Tom heeft volgende week een gesprek over de 
begroting en zal de toelichting ontvangen. Hierna zal de begroting met de MR worden 
gedeeld. 
 
2. OR 
De MR zal in het begin van het nieuwe jaar een vergadering inplannen met de OR. Dan 
kan er kennis worden gemaakt met de nieuwe OR leden en kunnen de raakvlakken tussen 
de MR en OR worden besproken. 
 
3. Jaarverslag 
Sidney zal een opzet maken en deze doorsturen naar de andere MR leden. 
 

4. Afscheid oude MR leden 
Het afscheid van de oude MR leden heeft door corona nog niet kunnen plaatsvinden. 
Voornemens is om dit in juni te doen en Shanna zal kijken naar een geschikte datum. 

3. Stand van zaken huisvesting 

 Tom is in gesprek met de VvE van de woning boven de school. Dit verloopt goed en er is 
een bouwkundig expert die helpt bij het beantwoorden van vragen over de verbouwing. 
Tevens heeft Tom contact met de ondernemers van Zuiderwaard.  
 
Er is een bouwbedrijf gevonden voor fase 1 (interne verbouwing hoofdgebouw). De 
verbouwing wordt tussen 18 juni en 12 augustus uitgevoerd. Fase 2 (4 lokalen in het park) 
start in het nieuwe schooljaar en het is nu wachten op de bouwvergunningen. 
 
Schooljaar 22-23: 12 groepen in het hoofdgebouw en 2 in de Jozefschool 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om speel-lees-leerpleinen te 
creëren. 

4. Werkdruk en NPO gelden 

 Tom heeft aangegeven dat niet alle gelden zijn gebruikt, en zal kijken wat we nu nog 
kunnen gebruiken (bijv. voor het aanschaffen van Chromebooks, speel-lees-leerpleinen, en 
voor volgend jaar meer ondersteuning voor de leerkrachten, door bijv. 
onderwijsassistenten).  
 
Tevens wil Tom het voor de ouders meer inzichtelijk maken waar deze gelden aan worden 
besteed en waarborgen dat het juist wordt besteed en ten goede komt aan de leerkrachten 
en/of het onderwijsontwikkeling van de leerlingen. 
 
De MR raadt de leerkrachten aan om hier goed naar te kijken en zal een overzicht 
doorsturen met praktijkvoorbeelden. Tevens zal de MR dit onderwerp op agenda van 
volgend jaar zetten.  



5. Stand van zaken formatieplan 

 Volgend schooljaar heeft de Pijlstaart 14 groepen: 
  
4 groepen ½ 
2 groepen 3 
1 groep 4 
2 groepen 5 
2 groepen 6 
1 groep 7 (de 2 groepen van 15 en 17 leerlingen worden samengevoegd) 
2 groep 8 
 
Er wordt ook nog gekeken naar de indeling van de klassen in de verschillende gebouwen.  

6. Schoolgids 2022-2023, Schoolplan, Jaarplan en evaluatie 

 Tom is hiermee bezig en zal snel een opzet delen met de MR.  

7. Schoolreisje 

 De MR heeft aangegeven dat ouders hebben aangeven het jammer te vinden dat er een 
kleiner schoolreisje komt dit jaar (met eigen vervoer). Tom zal zelf met nog een paar ouders 
contact opnemen om e.e.a. Toe te lichten.  
 
Wel is de MR blij met het voornemen om in het begin van het volgende schooljaar een 
groot schoolreisje (met busvervoer) te organiseren.  
 
Marouane vraagt of er hulp mogelijk is voor ouders (of een alleenstaande ouder) die de 
vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje niet kunnen betalen. Shanna geeft aan dat dit 
mogelijk is en dat ze zich bij de directie van de school kunnen melden. Ook zal hier in 
toekomstige communicatie aandacht aan worden gegeven. 

8. Pijlstaart als Opleidingsschool  

 De MR heeft in het verleden gevraagd of de Pijlstaat een opleidingsschool is. Dit is als de 
school een samenwerkingsverband heeft met opleidingsscholen (bijv. PABO), zodat 
studenten het vak van leerkracht in de praktijk kunnen leren. Dit leren ze dan onder 
begeleiding en verantwoordelijkheid van een mentor (de leerkracht van de groep) en een 
schoolopleider. Uit de praktijk blijkt dat deze studenten na hun stage als leerkracht blijven. 
Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt lijkt het de MR niet onverstandig om hier aan mee te 
doen. Tot op heden was dit niet van toepassing op de Pijlstaart, noch de andere scholen in 
Stichting. 
 
Tom heeft echter aangegeven dat twee directeuren van scholen binnen de Stichting mee 
bezig zijn. Meer informatie zal in de toekomst worden gedeeld.  

9. Staat alles op de website (notulen en MR leden) 

 Een tijdje geleden is er in de MR email box een vraag binnengekomen m.b.t. De notulen op 
de website, en dat niet alles er op stond.  
 
De MR heeft toen zo snel mogelijk de ontbrekende notulen op de website laten zetten en 
zal dit in toekomst goed in de gaten houden. Tevens zal de MR de pagina van de MR leden 
updaten, omdat niet iedereen er op staat. 

10. Vergaderdata voor volgend schooljaar 

 Sidney zal binnenkort een overzicht met nieuwe vergaderdata voor volgend schooljaar 



rondsturen en in overleg met de andere MR leden de agendapunten bepalen. Gedurende 
het schooljaar wordt en natuurlijk gekeken of dit moet worden aangepast/aangevuld. 
 
Het voornemen is om in ieder geval in de volgende maanden te vergaderen: september, 
november, januari, maart, april, juni. 

11. Rondvraag en afsluiting 

 Sidney geeft aan dat zijn dochter (die nu in groep 7 zit) na het volgende schooljaar naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Hij zal dan ook zijn taken neerleggen. Tevens hebben Linda en 
Jasmijn er dan ook 3 jaar bij de MR gezeten. Er is afgesproken om het onderwerp werving 
in januari van volgend schooljaar op de agenda te zetten. 
 
Er zal nog 1 MR vergadering dit jaar plaatsvinden en waarschijnlijk op 22 of 23 juni. Sidney 
zal bij Tom navragen of hij beschikbaar is. 
 
Een aantal MR leden heeft vernomen dat Brood & Spelen niet altijd de begeleiding van de 
kinderen in de pauze kan voorzorgen door afwezigheid van pleinwachten. De MR zal hier 
navraag naar doen en kijken of dit kan worden verbeterd. Zeker nu de leerkrachten 
hiervoor opdraaien.     

 

*** 


