
AMR vergadering  

Maandag 13 juni 2022 

 

1 Opening en welkom, eerst alleen MR leden 

              ( Petra, voorzitter) Petra's laatste taak in de MR 

2 Notulen vorige vergadering (mei 2022), zijn akkoord. 

3 Informatie directie  

        - Albert legt de nieuwe digitale werkomgeving uit aan de ouders. 

          Sinds vandaag werken de collega's van school hiermee. 

        - informatie over bekostiging (V)SO-scholen; uitleg over hoe de   

          bekostiging van het onderwijs opgebouwd is. De extra onder- 

          steuningsbekostiging komt uit de samenwerkingsverbanden. 

          De teldatum voor het aantal leerlingen is verschoven van oktober 

          naar 1 februari. Is bepalend voor de bekostiging. 

- Formatie: uitleg over het meest wenselijke scenario voor het 

  komende schooljaar. We gaan starten met 11 groepen in  

  augustus. Verzoek vanuit de MR om dit goed te communiceren 

  naar ouders. 

- werkverdelingsplan (in concept) 

- Evaluatie jaarplan: ondanks de corona zijn er toch vele taken uit  

  het jaarplan opgepakt. 

- de stand van zaken m.b.t. het opzetten van een pre-   

  schoolgroep i.s.m. cosis: zit in verkennende fase. De 

  opstart zal in het begin weinig effect hebben op het 

  leerlingen aantal van school. 

- de stand van zaken m.b.t. het eventueel opstarten van 

  naschoolse opvang : zit in de verkennende fase.  

- omgangsprotocol ; de aangeleverde opmerkingen zijn ter  

  harte genomen en verwerkt. 

- verslaggeving studiedag : Ging over klassikaal instructie 

  met eventueel een verlengde instructie. Uiteindelijk een- 

  duidigheid over de manier van lesgeven. 

- leren op locatie: 's Heerenloo laat nog steeds geen externe  

  cliënten toe. Personeelsgebrek. Naweeën corona. 

  Dus leerlingen van school worden ook niet toegelaten. 

  



  Het is momenteel even uitzoeken wat we ter overbrugging  

  kunnen organiseren. 

 

4 inbreng ouders: 

 speerpunt OPP ( in ontwikkeling) 

 speerpunt schoolapp ( hoe staat het er mee?) 

 het parkeren voor de school ( wordt na de zomer opgepakt) 

 verkiezing nieuw MR (ouder) lid, de uitslag van de stemming : 

na telling door Stephanie en Henny, Helen Meursing wordt het 

nieuwe lid van de MR. 

 Ouderbetrokkenheid: wens van de ouders om meer betrokken 

te worden bij het wel en wee van school. Graag inzet bij 

activiteiten (in de breedste zin van het woord). Graag de 

banden weer aanhalen. 

5 inbreng personeel: 

  

6 ingekomen stukken: tijdschriften uitgedeeld  

7 Opmerking – de leesstukken voor de MR minimaal anderhalve 

week van tevoren aanleveren anders wordt de vergadering 

uitgesteld. De MR leden moeten tijd genoeg 

krijgen om te lezen. 

 

Volgende datum:  startdatum 7 september 2022  

       

 

 


