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MR leden: Marije Baan, Johanna Sluiter, Corrie Bijsterbosch, Thomas Bouter, Joost Eggink (vz) 

Afwezig: Marloes de Vries 

Directie: Robertjan de Wilde 
Gasten: Micha Zitman (GMR) 

Notulist: p-MR Johanna Sluiter 

Vergaderlocatie: De Ark 20.00 uur. 

  

Notulen  21 juni 2022 

 

1. 20.00 Welkom  

In het bijzonder welkom voor Micha, hij gaat plaatsnemen in de GMR. Volgend schooljaar zal Micha nog een 
aantal keer aansluiten bij de MR-vergaderingen.  

2. 20.05 Mededelingen MT       
a. Schoolgids 2022-2023 

Er zijn een aantal punten/aandachtspunten voor de schoolgids. Robertjan neemt deze mee. Wat betreft 
de rode teksten; daarin moeten nog keuzes gemaakt worden, denk aan keuze methode. Zodra die 
keuze is gemaakt wordt dit gedeelte uiteraard zwart.      

b. Jaarplanning 2022-2023  

Er is een teamversie en een versie voor ouders. Nu vooral kijken naar de verdeling van de studiedagen. 
2-Daagse is nu op donderdag en vrijdag gezet, wel pittig voor collega's die begin van de week werken. 
De PMR gaat de 2-daagse in het team voorleggen en kijken waar de voorkeur naar uit gaat. 

c. Werkverdelingsplan 2022-2023 

Er is een vraag gekomen van een collega over deelname aan de het schoolkamp (2 uur). Dit punt 
nemen we mee naar de teamvergadering op dinsdag 28 juni.  

Pauze; kritisch kijken naar inzet van Partou en de verdeling van de groepen tijdens de pauze. Inzet van 
leerkrachten alleen inzetten bij knelpunten.   

Op teamvergadering van 28 juni zullen we ook verder ingaan op de rol van event-coördinator. 

Na de teamvergadering van 28 juni zal de PMR instemmen met het werkverdelingsplan.   
  

d. Beleid Dyslexie  

Door een werkgroep binnen Vivente is er een Kwaliteitskaart Dyslexie opgezet. De kwaliteitskaart 
Dyslexie geeft concrete handvatten voor de ondersteuning op de verschillende zorgniveaus. Dit moet 
nog meer school specifiek gemaakt worden. De werkgroep lezen is hier op dit moment samen met 
Janneke mee bezig. MR is positief over de manier leesbeleid in totaliteit wordt opgepakt. Thomas vraagt 
hoe de overdracht is voor dyslexie leerlingen naar het VO. Dit gaan dmv een warme overdracht.  

 

e. Tropenrooster    



Onze meningen zijn verdeeld; om 8.00 uur beginnen, 13.45 uur vrij? Is dit wenselijk? Vangt de BSO de 
kinderen dan al vanaf 13.45 op? Of gaan we meer richten op gezond gedrag en klimaat, veel water 
drinken, minder lang naar buiten? Lesgeven in de koelere plekken van de school? 

Robertjan gaat informeren wat de BSO kan betekenen in het opvangen van de kinderen om 13.45 uur. 
Na de zomervakantie zetten we het tropenrooster opnieuw op de agenda. Voor die tijd zullen we team 
bevragen.   

Robertjan zorgt dat er nu een tijdelijk plan ligt, mocht er voor de zomervakantie nog een hittegolf komen. 
   

3. 20.55 Continurooster – stavaza  

Continurooster komt niet meer terug op de agenda van de MR. Joost maakt nog een afsluitend stukje voor in de 
1e Postduif van het nieuwe schooljaar.  

 
Besloten   

  

4. Binnengekomen post/mail       

  

5. Notulen/ actiepunten vorige vergadering     

Geen vragen of opmerkingen. Bedankt! 

  

6. Instemmings-/adviesstukken bespreken    
f. Schoolgids 2022-2023 

We stemmen hiermee in. Robertjan neemt onze aangedragen punten mee en past dit aan.  

g. Jaarplanning 2022-2023     

Positief advies mits team akkoord gaat met team-2daagse. Mocht het team niet akkoord gaan met de 
donderdag en vrijdag, dan kiezen voor vrijdag en maandag.  

h. Werkverdelingsplan 2022-2023 

Stemmen in na 28 juni.  

i. Beleid Dyslexie      

We gaan akkoord met de opzet en het verdere ontwikkelen hiervan. In januari 2023 zien we het terug op 
een MR vergadering.  

 

7. Tropenrooster                                                                

            Zie punt E mededelingen MT. 

  

8. Informatie vanuit OV  

Team checkt bij OV-teamleden over stand van zaken schoolreis op 20 september. 

  

9. Data MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023 

Maandag 10 oktober 



Dinsdag 29 november 

Donderdag 19 januari 

Dinsdag 21 maart 

Dinsdag 16 mei 

Maandag 22 mei (G)MR  

Woensdag 5 juli  

 

10. Informatie vanuit team (stavaza werkgroepen) 

- Het streven is om de schoolbieb tijdens de Kinderboekenweek te openen. 

- Er komt een nieuwe taal/spelling methode. 

- We gaan kiezen voor de rekenmethode Pluspunt 4 op papier of digitaal.  

 

11. Informatie vanuit GMR 

Terugkoppeling GMR-avond; huidige maatschappij vraagt om een IKC. Op die manier kan je veel meer 
klusteren, ook gezien het personeelstekort. Joost gaat volgend schooljaar met Robertjan om de tafel wat de MR 
in IKC kan betekenen en aangeven dat we als MR graag in dit proces worden meegenomen.  

  

12. 21.55 Rondvraag  

Geen vragen. 

  

13. 22.00 Sluiting 

   

Volgend overleg: 10-10-2022 

Te behandelen: Schooljaarplan 2022-2023, SOP, Inzet NPO-gelden 2022-2023, Jaarplanning Vivente 2021-2022 

 


