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Verslag MR vergadering dinsdag 19 oktober 2021 
 
NPO gelden 
Alle scholen hebben recht op NPO-gelden (‘Nationaal Programma Onderwijs’), die scholen krijgen om 
leervertraging en andere problemen door corona aan te pakken. Het MT, nu geleid door Sjanny, heeft een eerste 
aanzet gedaan voor een plan waarin staat beschreven hoe deze gelden besteed moeten gaan worden op onze 
school. Voorbeelden van interventies zijn klassenverkleining bij de groepen 3, extra ondersteuning bij bepaalde 
activiteiten (bijv. technisch lezen), begeleiding door externe deskundige bij implementatie van nieuwe methoden, 
en opleiding/professionalisering van leerkrachten. De MR heeft hier kennis van genomen, kritische vragen gesteld 
over de plannen en meegedacht over mogelijkheden. Nadat Sjanny onze grootste zorgen omtrent de voorgenomen 
ambities heeft weggenomen kan het MT verder met deze plannen in detail uit te werken. 
 
Nieuw protocol vervanging bij ziekte en verlof 
Leerkrachten zijn soms net mensen, en worden ook soms ziek of hebben recht of verlof! Met het groter wordende 
gebrek aan personeel is het soms wel erg moeilijk om een goede oplossing te vinden als er leerkrachten ziek worden. 
Om dit allemaal in betere paden te leiden heeft het MT een protocol opgesteld waarin stap-voor-stap staat beschreven 
hoe de school afwezigheid van leerkrachten op wil vangen, welke rol stagiaires, IB-ers, QRABBL en andere invalopties 
spelen, en hoe wordt voorkomen dat bepaalde groepen of leerkrachten hier vaker de dupe van zijn. 
De MR is erg blij met deze ontwikkeling, en heeft het MT gevraagd gegevens te verzamelen om over een aantal 
maanden te evalueren. 
 
Belangrijkste overig nieuws 

- De leerkrachten zijn actief aan het nadenken hoe de ouders op een goede manier weer welkom kunnen 
worden geheten in onze school, in de hoop ouders weer meer te betrekken bij het onderwijs van hun 
kinderen. 

- Er zijn zorgen geuit over de hoeveelheid tijd en energie die er worden gestoken in voorbereiding van de 
IPC units. Gezien dit een key concept is van het onderwijs op onze school heeft de MR hier aandacht voor 
gevraagd. 

 
 
De volgende MR-vergadering is donderdag 9 december. 
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