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Notulen MR 2 maart 2022  
 
Aanwezig: Hetty, Ilse, Lydia, Larissa, Marco, Anoesjka, Pieter (later), 
Diede, Sonja 
Afwezig: Nynke 
 

1. Opening 19.39 uur 
 

2. Agenda: akkoord 
 

3. Notulen goedgekeurd! 
 

4. Secretaris benoemen: 
Hetty wordt secretaris.  

 
5. Post/mail etc 

De mail is nog niet beantwoord. 
Larissa beantwoordt de mail van deze ouder. 
 

6. Teams 
De ouders kunnen niet in de tegel. 
Sonja gaat navragen hoe dit kan/ zit.  
Wordt vervolgd. 

 
7. Mededelingen Sonja 

-     personeel + formatie (bijlage) 
We hangen tussen de 10 en 11 groepen. Er zijn wel veel rondleidingen. 
Op dit moment nog nieuwe aanmeldingen nodig! 
Personeel: veel hebben Corona gehad, nog niet iedereen. 
-     MARAP (bijlage) 
Er is veel gedaan! We willen heel graag volgend schooljaar met 11 groepen 
starten, dat is nog een punt van zorg. Nog onzeker. Verder geen vragen over. 
-    Vakantierooster (bijlage) 
Ter kennisgeving. Inmiddels heeft de GMR er een klap op gegeven. 
Goedgekeurd. 
-    Missie-visie (bijlage) 
Het is inmiddels goed beschreven, de PR machine kan weer gaan draaien. 
In oktober al begonnen, daarna gaan trechteren.  
-     Werkverdelingsplan (bijlage) 
Dit is ter informatie. Eerst moet het team hier iets van vinden. 
Hier zijn geen vragen over. 
We geven de helft van de NPO gelden uit, we smeren het uit over meerdere 
jaren. Gelden lopen t/m schooljaar 2023-2024. 
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8. Voortgang schoolplan (bijlage) 
Er zijn wat aanpassingen (details) doorgegeven. Deze worden aangepast. 
Dit schoolplan wordt goed afgerond, dit loopt tot 2023. Alleen begrijpend lezen is 
uitgesteld. 

 
9. Clix gelden (bijlage) 
Ter informatie. Hopelijk krijgen we snel groen licht. 

 
10. Vormingsonderwijs 
Diede vertelt: we gaan het veranderen. We willen het aan gaan bieden aan alle 
kinderen. In vormingsonderwijs zou er meer aangeboden moeten worden dan 
alleen humanisme en christendom.  Ouders moeten toestemming geven, kind 
mag meedoen. 
Diede maakt een brief voor de ouders. Ze stuurt hem eerst naar Hetty. 

 
11. Werkgroep schooltijden update 
De werkgroep is inmiddels 4 keer bij elkaar gekomen. Er hangen praatplaten in 
de school. Ouders hebben het er samen over. Positief en negatief. 
Er is nog niet besloten of er een enquete uit moet, mr denkt dat dat dit moet. 
De intentie is om er een ouderavond  (cafe avond, kleine groepjes) aan te wijden. 
Nog niet besloten. Wordt vervolgd. 

 
12. Vacatievergoeding (Marco)al antwoord 
Marco heeft nog geen antwoord. 
 

 
13. WVTTK 
Diede:  fijn dat er weer ouders in de school zijn. 
Pieter: Laat ons een interessant filmpje zien. 
 

 


