
Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel 

Datum  17 maart 2022 

Plaats  BS De Empel 

Tijd  19.30 uur     

1. Opening 
 

2. Notulen 11-1-2022 
- Bericht op parro bij nieuwe notulen om te verwijzen/ link naar de website. Actie Thea 
- De oude MR documenten zijn niet meer in te zien op de nieuwe website, alleen het 

jaarverslag en notulen 11-01-2022. Anke is dit nagegaan, wordt aan gewerkt. Actie 
Anke 

- MR cursus zal pas weer plaats vinden begin volgend schooljaar. Rianne kan wellicht 
alvast gebruik maken van de MR map uit de vorige cursus. Actie Ilona en Cindy. 

  
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Thea geeft aan dat zij dit schooljaar alleen de MR vergaderingen bij zal wonen vanuit 
de personeelsgeleding. Ilse zal dit schooljaar helaas niet meer deelnemen aan de 
MR.  

- Voor volgend schooljaar zal opnieuw bekeken worden welke leerkrachten deel zullen 
gaan nemen.  

 

4. Mededelingen De Empel (Leon/ Anke) 
- Hoe zijn de aanmelddagen verlopen?   

Er hebben rondleidingen plaats gevonden, begeleid door ouders en leerlingen. Het aantal 
aanmeldingen is goed. Er staat verder nog een open dag gepland voor 3 juni voor (nieuwe) 
ouders en/ of toekomstige ouders.   

- Inzet NPO gelden:  
Lilian is extra ingezet op vrijdag tot 12.00 uur. En Ankie een gedeelte op maandag. De NPO 
gelden zijn er volgend jaar ook nog. Bedrag en inzet zullen nog besproken worden.   

- Pensioen Gert  
Meester Gert gaat na dit schooljaar met pensioen en neemt afscheid. Komt er vervanging 
voor Gert? Dit is nog niet duidelijk.  
 

5. Leerlingen aantal/ groepsindeling 
De aantallen zijn bekend: 
Totaal 1 oktober: 160 
Totaal in juni: 173 
In de mail staat groep 8 met 13 leerlingen, dit zullen er 14 zijn. 
Het team en de MR oudergeleding is gevraagd na te denken over verschillende opties voor 
de groepsindeling over 7 groepen. Hierbij mag ook out of the box gedacht worden. 
De MR oudergeleding gaat samen verschillende opties bekijken en een voorkeur/ 
voorkeuren aangeven. Formeel moet de MR goedkeuring geven op de groepsindeling. 
Daarna volgt het werkverdelingsplan met het team.  
Actie MR oudergeleding.  
 

- De leerlingen aantallen stijgen weer. Leon gaat samen met de directeur van de 
Mariaschool in overleg t.a.v. het groeiend aantal leerlingen in Erp. 



- De Empel staat op de nominatie voor nieuwbouw over een aantal jaar.  
 

6. Ontwikkelingsresultaat klassen 
De ontwikkelingsresultaten per klas zijn besproken ten opzichte van de normaal verdeling: 
Normaal verdeling: : E=10% D=15%, C=25%, B=25%, A=25% 
Corona heeft relatief gezien geen grote invloed gehad op het geheel. De analyse wordt 
besproken in de groepsbespreking met de leerkrachten. Waar er afwijkingen geconstateerd 
worden, worden keuzes gemaakt hoe hier op in te spelen. Hiervoor kunnen o.a. de NPO 
middelen ingezet worden. Data muur CITO wordt gemaakt nav ontwikkelingsresultaat 
klassen.  
Er volgt altijd een analyse na de middentoets en de eindtoets. De resultaten van de 
eindtoets zullen ook besproken worden in de MR.  
De CITO resultaten zijn nodig om aan de kaders van de inspectie te voldoen.   

 

7. Begroting 
De begroting is gebaseerd op het leerlingaantal. Met name de formatie is voor de MR van 
belang. Leon haalt de begroting op, agenderen voor de volgende keer. Actie Leon/ Anke    
 

8. MR reglement 
Thea heeft Karin bevraagd vanuit haar rol bij de GMR. De 1e GMR vergadering, na de 
nieuwe verkiezingen, volgt nog. Agenderen voor volgende keer. Actie Thea  
 

9. Planning 2021-2022, tijdstip 19.30 uur 
Datum:  Agendapunten:  

17 mei 2021 - MR reglement 
- Formatie 
- Definitieve groepsindeling  
- Schoolgids 
- Begroting 
- Evaluatie continurooster 
- Invulling MR komend schooljaar 

30 juni 2021 - Nieuwe planning  
- Jaarverslag  
- NPO gelden schooljaar 2022-2023 
- Ontwikkelingsresultaat klassen 

(eindtoets) 
 

10. Rondvraag  
- De MR is benieuwd naar ervaringen vanuit ouders en het team van het 

continurooster o.a. het eten. Volgende keer bespreken hoe we dit aan kunnen 
pakken.  

 

11. Sluiting 
 
Indien er nog vragen zijn n.a.v. de notulen: mrem@verdi.nl 
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