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 Agenda MR 9 mei 
19.30 – 21.30 notulist Marco 

1-10 met directie 

 
1. Opening     B    19.30 

19.33 begonnen 
 

2. Agenda 
Goedgekeurd    B    19.35 

 
3. Notulen      B    19.40 

Goedgekeurd 
 

4. Post/mail etc    info    19.55 
2 mailtjes binnengekomen over het gelijke dagen model.  
Niet iedereen krijgt deze mailtjes.  
Hetty gaat kijken of dit kan worden opgelost. Oude mailadres opgeheven en 
nieuwe aanmaken.  
 
Sonja heeft het postvak van de MR opengemaakt. Zit nog heel oude post in. 
Geen recente post.  
 
Voorstel: Postvakken weghalen.  Iedereen is akkoord.  
 

5. Teams  
Werkt nog niet voor iedereen. We gaan het weer doen zoals het was. 20.00 
Gewoon als bijlage sturen naar iedereen.  

 
  

 
6. Mededelingen bestuur   Info    20.10 

- personeel 
- Marab: Wat er rood is is veranderd, wat er zwart is klopte nog.  
Pieter stelt een vraag over een gedetacheerde leerling. Lydia blijft op deze 
manier verantwoordelijk.  
Sonja: We gaan met 11 groepen starten, zodat iedereen in de eigen groep kan 
starten en niet halverwege het jaar naar een “andere” groep hoeven te 
switchen. Er zijn op dit moment veel rondleidingen.  
De peuterdagen waren goed bezocht. Veel mensen geweest, ook wel 
bestaande ouders/opa’s en oma’s.  
Niet direct nieuwe aanmeldingen, maar wel vervolgafspraken gemaakt.  
 
Formatie: Is nog heel spannend, staat nu in concept. Hangt ook met name af 
van of we wel of niet voor het 5 gelijke dagen model kiezen. Het is met het 5 
gelijke dagen model makkelijker om te schuiven. Alle dagen zijn dan 0,2 fte.  
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Mocht het 5 gelijke dagen model niet doorgaan dan wordt het poppetjes bij 
elkaar zoeken.  
Joyce is zwanger en Sanne gaat weg. Sebastiaan proberen in te faseren. Dan is 
de formatie rond.  
3 langdurig zieken, waarvan er 1 bijna klaar is met re-integreren, de andere 2 
duurt waarschijnlijk nog wel even.  
 
Toestemming voor Vormingsonderwijs loopt goed. Als er ouders geen 
toestemming geven even in gesprek om uit te leggen wat het precies betekent.  
 
 
Blz 2: RI&E: Als alles is ingevuld en er een conclusie is dan bespreken met de 
MR.  
 
Blz 3: verbouwing. CLIX gelden moeten gecontroleerd en goedgekeurd 
worden door OOZ. Sonja wil de CLIX gelden “niet” maar een ander potje 
waarmee de verbouwing betaald kan worden.  
In de laatste week gaat er met leerlingen verhuisd worden.  
 
Blz 5: Vraag over invalpool. Is die al wat beter bezet. Wordt weer iets beter. 
Gelukkig is het bijna niet nodig.  
 
Blz 6: ouderbijdrage. Kan dat niet via I-deal of Wizz collecct? Moeten het de 
ouders zo makkelijk mogelijk maken.  
Als de bijdrage niet goed genoeg betaald wordt dan moeten de uitjes en 
dergelijke weer anders georganiseerd worden. Meer met vrijwilligers of iets 
dergelijks.  
 
- klacht 
Sonja heeft een klacht gekregen van een ouder. Die is doorgezet door het 
bestuur naar de interne klachtencommissie.   
Zo’n klacht gaat via OOZ. 
 
 

7. Eventueel extra onderwerp (Schoolgids)    20.50 
Sonja had gehoopt de schoolgids “af” te hebben. Het gaat gemaakt worden 
met vensters. https://www.vensters.nl  
Deze site maakt dan een schoolgids aan de hand van vooraf ingevoerde data.  
 
 
 
 
 
 

8. Werkgroep schooltijden update      21.00 
Woensdag 11 mei is er een overleg met de werkgroep over het 5 gelijke dagen 
model. Aan de hand van dit overleg hopen we wat antwoorden te krijgen en 

https://www.vensters.nl/
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wat meer duidelijkheid te krijgen. De ouder geleding van de MR gaat dit 
overleg doen.  
 
Er ontstaat discussie over of er genoeg ruimte is geweest voor discussie.  
Het gevoel leeft bij veel ouders dat het te snel is gegaan.  
 
Stel dat er een besluit komt wie gaat dit dan op een goeie manier 
communiceren? 
 
Uit een bouwvergadering komt nog naar voren dat er vanuit het team heel 
veel positieve kanten zitten aan het 5 gelijke dagen model.  
Qua werkdruk zou dit ook beter verdeeld zijn.  

 
9. Vacatievergoeding (Marco)al antwoord?    21.25 

Sonja gaat uitzoeken wat er met dit geld gebeurt als het niet wordt uitgegeven 
als bijdrage aan de ouders.  
Idee van de ouders is in ieder geval dat het niet op de grote hoop van OOZ 
komt.  

 
 

10. WVTTK         21.30 
Laatste vergadering 7 juli beginnen we om 17:30 met vergaderen en gaan we daarna 
uit eten.  
 
 
Voorstel Data volgende vergaderingen: 19.30:  
 
Donderdag 7 juli  2022, notulist Lydia 

 
 
 


