
  

 

Notulen MR-vergadering maandag 21 maart 2022 

Aanvang: 19.30 uur  

Aanwezig: Sjoerd, Joyce, Ed, Natalja, Nikki, Angela, Irma 

 

1. Opening + vaststellen agenda 

2. Notulen vorig overleg (17-01-2022)   

- geen opmerkingen, dus vastgesteld en al op de website geplaatst 

3. Ingekomen stukken; 

-geen 

4. Mededelingen vanuit de directie; 

• Vragen n.a.v. de onderwijskundige nieuwsbrief (zijn er nog verduidelijkingsvragen?) 

Er zijn geen vragen 

• Verkeersveiligheid (informeren over verdere plannen) 

 Fietsenstallingen zijn keurig geplaatst na het verwijderen van de muur. De twee 
 oversteekplaatsen in Kerkstraat en Oranjestraat worden voorzien van  
 veiligheidspalen. Deze zorgen voor een nóg veiligere oversteek. Tijd van uitvoering is 
 nog niet bekend. 

• oppakken activiteiten binnen school (Pannenkoekendag, Bingo, verteltassen etc) 

 Ouders mogen weer binnen, dus dit soort activiteiten zijn weer mogelijk. 
 Werkgroepjes zijn druk en enthousiast bezig om e.e.a. te organiseren 

• Formatie 

 Di 22 maart heeft directeur formatiebesprekingen. We ontvangen subsidie voor de 
 schakelklas (voor zwaktalige  instromers). Het gaat in dit geval om 0,4 fte. Formatie is 
 ruim voldoende om volgend jaar hetzelfde voor elkaar te krijgen. 

• begroting NPO (stukje informerend, moeten nog keuzes met team verder gemaakt 
worden) 



 NPO-gelden : 78.000 euro (helft van vorig jaar). Stop Stoer Doen, extra dagen IB-er en 
 coördinatoren willen en kunnen we voortzetten. Daarnaast nog o.a. investering in 
 verteltassen van 2000 euro, Methode BLITS vervangen 

• aanmeldingen (groepen 1/2a en 1/2b nu 28 leerlingen. Komen in beide groepen nog 
2 kinderen voor de zomer bij) Na de zomer tot 1/10/2022 nog 8 lln instroom. Na 1/10 
staan er 7 ll ingeschreven tot 1/10/2023.  

5. Overblijf; stand van zaken 
 

Ouders hebben geen vervelende signalen ontvangen en we hopen dat er vooruitgang 
in zit. 

 Voorstel om dit punt volgende vergadering nog één keer op te voeren. 
 
6. WMK 
 
7. ICT-Beleidsplan 
 Is af. Is aan team gepresenteerd. ICT-Beleidsplan wordt gemaild aan MR-leden, zodat 
 ze het kunnen inzien. Volgende vergadering kunnen er vragen gesteld worden. 
 Instemming is dan ook nodig. 
 
8. Stand van zaken sollicitatie nieuwe directeur 
 
 Er zijn twee kandidaten op een eerste en een tweede gesprek geweest.  
 Sollicitatiecommissie wil met één van deze kandidaten verder. 
 
9. Rondvraag 
  
 Geen punten 
 
 
Voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur. 
 
Volgende vergadering 11 april; WMK, ICT-beleidsplan, formatie, overblijf 
 
 
 
 
Actielijst 
 
punt  wat  wie  (voor) wanneer  status  
          
01  Opzet MR Jaarplan  Sjoerd, Ed  1 juni 2022 Bijna 

afgerond 
07  Jaarverslag MR   Ed  1 juli 2022  lopend 
 
 


