
 
 
 

Verslag belangrijkste punten MR vergadering 5 april 2022 
 

Mededelingen 
Rond de bouwvakvakantie gaan ze bezig met de Knalhutteweg, deze wordt versmald. Goede 
afspraken worden er gemaakt i.v.m. de veiligheid van de kinderen.  

 

Communicatie 
Berichten komen soms te laat, een voorbeeld is schoolvoetbal. Eerder communiceren zou heel fijn 
zijn. Dit punt komt terug in het team.  
 

Toekomst Vastert 
Met het team en het bestuur zijn er gesprekken gevoerd over de toekomst van Het Vastert. 
Er is de afgelopen jaren sprake van ruimtegebrek. Het is niet mogelijk om een noodlokaal bij 
de school te plaatsen of uit te bouwen. Eerder ondernomen acties zijn: intern overleg met 
de andere scholen of daar ruimte is, peuterspeelzaal naar de Reerinklanden, verbouwing 
speelzaal en koffiekamer tot 2 lokalen. Dit is echter niet voldoende geweest.  
De uitgangspunten die we als team bepaald hebben zijn de volgende: 

• we willen broertjes en zusjes toe kunnen laten 

• we willen nieuwe gezinnen aan kunnen nemen op school 

• we willen graag weer halverwege het schooljaar een instroomgroep starten 
zodat het aantal kleuters per groep acceptabel blijft 

• we willen graag licht groeien zodat we in de middenbouw gunstigere 
aantallen van leerlingen hebben en niet hoeven te combineren 

Ook nu is gekeken naar verschillende mogelijke opties om ruimte te creëren: De scholen die 
fysiek gekoppeld zijn aan het Vastert hebben geen lokaal beschikbaar,  ook in het gebouw 
aan de Reerinklanden is geen ruimte voor een groep. 
Besluit: volgend schooljaar gaat groep 8 naar het gebouw van het Stroink met de 
leerkrachten die ze nu hebben. Er is geen sprake van een fusie. Beide scholen houden hun 
eigen BRIN nummer. Op 19 april worden de ouders van groep 7 uitgenodigd voor een 
informatieavond hierover. 
 

Formatie 
Toestemming voor 11 groepen gekregen van bestuur. We hebben aantallen waarbij je moet denken 
aan combinatiegroepen.  
De groepen 3,4,5,6 hebben ongunstige aantallen om jaargroepen van te maken, je ontkomt niet aan 
combinatiegroepen.  
Maandag 11 april overleg met team, Ilse koppelt dit terug naar MR via de mail.  


