
Agenda MR-vergadering van basisschool De Empel 

Datum  10 Januari 2023 

Plaats  BS De Empel 

Tijd  19.30 uur     

Aanwezig: Thea, Michelle, Rianne en Ilona 

Afwezig: Anke, Cindy 

1. Opening 
2. Notulen oktober 2022 

De notulen staan op de website.  

- Parro: Er is inmiddels een mogelijkheid om algemene berichten te plaatsen. Dit werkt 
erg prettig voor ouders!  

- Notulen en jaarverslag staan op de website. Afspraak dat er vanaf nu bij het plaatsen 
van een nieuwe notulen een linkje op Parro komt te staan. Rita van Asseldonk kan 
dit bericht op Parro plaatsen als ze de notulen op de website zet. Rianne stemt dit af 
met Rita. Actie Rianne 

- Informatie studiedagen en onderwerp Deep Learning: Het is voor ouders niet altijd 
duidelijk wat Deep Learning inhoudt. Het team is zelf ook nog zoekende en lerende 
hoe de visie van Deep Learning toe te passen binnen de lessen. In maart start een 
project rondom Deep Learning voor het team. Daarna kan er vervolg communicatie 
komen richting ouders. Agenderen voor mei.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Verkiezingen MR  

Er hebben zich nav de brief geen kandidaten gemeld voor de verkiezingen. Cindy haar 
zittingstermijn zal hiermee automatisch verlengd worden voor de komende 3 jaar.  

Ilona haar 2e zittingstermijn loopt eind dit schooljaar af. Ilona zal zich dan niet opnieuw 
verkiesbaar stellen en dus zullen er verkiezingen gehouden worden. Agenderen maart 2023. 
Actie Ilona 

Is verkiezingen tegenwoordig digitaal mogelijk via bijvoorbeeld Google Forms? Rianne 
informeert alvast bij Anke. Actie Rianne  

- Tussen- en rapport gesprekken 

In november/ december zijn ouders benaderd voor een extra gesprek/ persoonlijk bericht, 
omdat de rapportgesprekken pas in februari/ maart plaats vinden. Per groep is een eigen 
invulling gegeven aan deze tussengesprekken: telefonisch, op school of via een persoonlijk 
bericht. Een extra contactmoment is positief ontvangen door ouders. Voorstel vanuit de MR 
is om dit standaard tussen oktober-december te doen, telefonisch of via een persoonlijk 
berichtje via Parro.    

Leerlingen zitten standaard niet bij de rapportgesprekken. In groep 7-8 zitten de kinderen 
wel bij de (pre)adviesgesprekken. Vanaf groep 5 zijn kinderen bij de 
welbevindingsgesprekken aanwezig in september. Het team geeft aan het prettig te vinden 
wanneer dit zo blijft, zowel leerkracht als ouders kunnen dan tijdens de rapportgesprekken 



vrijuit praten. De oudergeleding gaat graag na wat de mening van andere ouders hierover is. 
Actie MR oudergeleding   

4. Mededelingen De Empel (Leon/ Anke) 
- Aanpassing hoofdluisbeleid: 

De OR heeft gevraagd om een aanpassing van het luizenbeleid, omdat zij merken dat het 
erg lastig is om voldoende ouders te vinden om het luizen pluizen op school te organiseren. 
Voorstel is om ouders een bericht te geven na iedere vakantie om thuis te controleren, 
inclusief instructiefilmpjes. Ouders wordt gevraagd actief te communiceren met school om 
grote uitbraken te voorkomen. Er zal dan een korte mededeling volgen op Parro door de 
leerkracht. De MR heeft het volgende besproken en geeft dit mee aan Anke/ Leon: 

Bevestigend: In beginsel is het de verantwoordelijkheid van ouders zelf. Het is ook de vraag 
of de vrijwilligers nu voldoende kennis hebben. Controle gebeurt op school heel snel 
waardoor het de vraag is hoe zorgvuldig deze is.  

Kritisch: Bij de voorgestelde werkwijze is er geen controle meer of het gedaan wordt en of er 
een melding gemaakt wordt. Dit kan de kans op een uitbraak vergroten. De vraag is of die 
kans groter is dan bij controle op school.  

Constructief: Er dient voorafgaand goede voorlichting gegeven te worden inclusief de laatste 
richtlijnen mbt verspreiding. Bij de vraag voor controle is een link naar het beleid op de 
website wenselijk met daarbij informatie en instructie, zodat dit altijd terug te zoeken is voor 
ouders. Advies is om het aangepaste beleid na de zomervakantie te evalueren.  

- Evaluatie huidige groepsindeling 

De groepsindelingen bevallen goed vanuit het team. Karlijn is een halve dag minder gaan 
werken, dit wordt overgenomen door Hilde, dus heeft weinig impact voor de groep. Frank 
blijft nog tot de carnavalsvakantie op de Empel.    

- Begroting 

Is er nog niet. Agenderen voor de volgende keer met toelichting vanuit Anke/ Leon.  

- Bespreken opzet ouderenquête (zie bijlage) 

De opzet wordt besproken met het team op 9 februari tijdens de studiedag. Daarna zal het 
geagendeerd worden voor de volgende MR vergadering. Ilona stuurt de vragenlijst naar 
Thea en Michelle.  Actie Ilona 

5. MR reglement 

Het laatste reglement dateert van 2020. Voor de volgende keer agenderen we het document 
om deze opnieuw vast te stellen. 

6. Planning 2022-2023, tijdstip 19.30 uur 

14 maart 2023 om 19.00 uur starten ivm de hoeveelheid onderwerpen. Rianne is dan wat 
later (20.15 uur). De vergadering van 16 mei wordt verzet naar 9 mei ivm kamp groep 8. 

Planning voor komend schooljaar:  

Datum:  Agendapunten:  

14 Maart 2023 Leerlingen aantallen/ groepsindeling  
Datamuur Cito/ Presentatie- 
Ontwikkelingsresultaat klassen  



Ouderenquête  
Begroting (toelichting Anke/ Leon) 
Reglement 
Verkiezingen kandidaatschap Ilona 

9 Mei 2023 Formatie 
Definitieve groepsindeling  
Schoolgids 
Proces Deep learning 
Invulling MR komend schooljaar 

20 Juni 2023 Nieuwe planning  
Jaarverslag  
 
Na de zomervakantie: evaluatie hoofdluis 
beleid 

 

7. Rondvraag  
- Telefoon: Er wordt soms met anoniem nummer gebeld naar ouders. Voor ouders is het 

fijner als je met het Empel nummer belt, zodat het zichtbaar is dat de school belt. 
Praktisch is dit lastig, gezien er maar 2 telefoons beschikbaar zijn binnen het 
schoolgebouw. Leerkrachten geven aan dat het sowieso fijn zou zijn om een aparte 
werktelefoon te hebben, ook voor gebruik Parro, mail etc. Dit gebeurt nu allemaal via 
de prive telefoon van de leerkrachten. 

 

8. Sluiting 

 

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

 

 


