
                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                            

 

Prins Clausschool Nijmegen  

 
Notulen MR vergadering dinsdag 22-2-2022 
 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd:  21.35 
Locatie:  Online 
 
Aanwezig: William van den Berg (directie, vanaf 20.30uur), Mendy van de Pavert (personeelslid), 
Mirna de Ruijter (personeelslid) Merijn Elbers (personeelslid), Michiel Smeets (ouderlid) en Anneke 
Kersten (ouderlid/voorzitter) 
Afmelding: Elisabeth 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp 
 

1.  Opening en mededelingen 
 
Vergadering in januari/februari is niet ideaal voor de leerkrachten. Precies in de drukste 
periode van het schooljaar. Echter, zal er geen andere mogelijkheid zijn qua planning.  
 
- Terugkoppeling cursus MR effectief:  
Interessante bijeenkomst. 
Een interessant punt om mee te nemen in de MR-vergadering is BOB: Beeld, oordeel, 
besluitvorming. 
Voor de MR is het voornemen om speerpunten in het begin van het schooljaar te formuleren 
en deze door het jaar heen te agenderen. Zo werk je pro-actief aan de verbetering van de 
MR en dus de school. 
 

2.  Notulen 10-1-2022 en actielijst 
 
 
- Volgende keer ouderbijdrage agenderen. MR moet deze goedkeuren. 
- Adviezen functioneel plan van eisen is besproken op maandag 17 januari om 19.30uur. 
 
Notulen zijn goedgekeurd. 

3.  Ingekomen post 
N.v.t. 
 

4.  Inzet AOB 
- Wanneer inzetten? 

Mendy wil zich hier verder in verdiepen. Wat zijn de mogelijkheden rondom de 
werkdrukmiddelen, formatie en NPO-middelen.  
De volgende vergadering zal zij dit terugkoppelen.  
 

5.  Rondje feedback  
- Tops en tips 

 
Fijne samenwerking. Meer speerpunten opzetten. Wat pro-actiever. 
 
Agenda en notulen OV doorsturen naar MR-leden. 
 

6.  Punten directie  
- Nieuwbouw  

Gesprekken met twee overgebleven architecten zullen op woensdag 23-2-2022 zijn.  



                                                                                                                                            
 
 

Daarna zal er een keuze worden gemaakt voor een bepaalde architect. 
 
Architectenselectie 
Anneke was positief over de inbreng die de MR heeft gehad tijdens deze middag 
waarop de architectenselectie heeft plaatsgevonden. 
 

- Formatie voor aankomend schooljaar: 
Zoals het er nu naar uitziet starten we volgend jaar weer met 14 groepen. 
We zullen 0,2FTE aan formatie nog in moeten vullen. 
 

 
  

7.  Risico Inventarisatie Evaluatie 
Stand van zaken (toelichting William) 
30 maart worden beide gebouwen bekeken en beoordeeld door Jeffrey van Bronckhorst 
(Externe partij). Wat moet er bij beide gebouwen gebeuren? Wat zijn de concrete acties die 
verbeterd kunnen worden op beide gebouwen? 
 
Wordt vervolgd. 
 

8.  Jaarplan 
Delen ervaringen met Stichting Leerkracht én met Teamkracht. 
 
Een speerpunt van school is op dit moment het ‘rekenonderwijs’. Hier is een extra pakket 
voor aangeschaft om op niveau te komen. 
 
Stichting leerkracht: Mendy geeft haar mening. Het rekenen staat ook vanuit stichting 
leerkracht centraal. De onder- en bovenbouw stellen doelen op om hier mee aan de slag te 
gaan. Op deze manier zijn we gerichter aan het ‘vergaderen’. Veel samenwerken aan doelen 
per bouw. Daarbij worden ook acties opgezet. 
 

9.  Manier van besluitvorming  
Er is gereflecteerd op het communicatieproces. De MR staat voor een gedegen 
oordeelsvorming waardoor we niet altijd binnen een korte tijdspanne, bijv. 24 uur kunnen 
reageren. William heeft uitgelegd dat bepaalde zaken ook niet eerder gestuurd konden 
worden naar de MR . Voor William was het ook erg kort dag i.v.m. de informatie vanuit 
Conexus. 
 
 

10.  Studiedagen: De MR wordt gevraagd om ideeën voor data door te geven. Wat vindt de MR 
prettig m.b.t. de spreiding van studiedagen. Welke dagen hebben de voorkeur? 
 
Komt de MR de volgende vergadering op terug. Voor bespreken en iedereen raadpleegt 
zijn/haar achterban. 

11.  Rondvraag 
29 maart agenderen: de schoolzelfevaluatie; de opbrengsten van Cito (januari 2022). Ter 
informatie van directie. 

 


