
 

 
 
Notulen MR vergadering 20 september 2022 

 

Aanwezig: MR: Sjoukje, Jurriaan (notulist), Maaike, Charissa + directie: Michelle 

Afwezig: - 

 

Agenda 
 
1. Vergadering wordt geopend door Maaike. Ronald van de Zande is aanwezig als aspirant MR lid 

voor de personeelsgeleding. 
 

2. Armoede t.g.v. de financiële ontwikkelingen wordt als extra agendapunt aangedragen. 
 
Vorige notulen wordt vastgesteld. 
 
Notulen worden vanaf dit schooljaar gedeeld. Mogelijk dat de MR een eigen omgeving op Social 
schools kan krijgen, afhankelijk van de mogelijke (AVG) instellingen. Anders kan het meegezonden 
worden met de Blink update. De MR-pagina op de nieuwe website moet worden bijgewerkt. 
 
Vraag over groen schoolplein binnengekomen. Dit is een terugkerende vraag. Vandalisme 
bemoeilijkt de aankleding van het schoolplein. Ouders worden hierover geinformeerd. 
 

3. Voorstel voor vergaderrooster is akkoord. 
 
Goede start van het schooljaar gehad. Na de splitsing is er een betere focus.  
Ouder- en informatiegesprekken zijn goed verlopen.  
Veel aandacht en inzet voor werving. Dit blijft een lastig punt. Het team vangt veel op bij 
wijzigingen door flexibiliteit, maar dat is geen lange termijn oplossing. 
 
Jaarplan is toegelicht. Doelen voor rekenen en lezen zijn niet de lange termijn einddoelen. 
 
Tijdens fase 4 van de kwaliteitskaart omtrent COVID zijn er 2 opties om de gesplitste klassen naar 
school te laten gaan. Vier keer een halve dag of 2 keer hele dag per week. 
Bij halve dagen kan de instructie beter gespreid worden over de week. In twee hele dagen alle 
instructie geven is niet mogelijk. Halve dagen kunnen voor onrust zorgen bij de kinderen. 
De voorkeur is ook persoonlijk voor leerkracht, leerling en ouder. Voorgesteld wordt om een pol 
onder de ouders te doen. 
 
Er is aandacht voor herkennen van armoede. Hulp gebeurt met de samenwerkingspartners in de 
wijk. Zal onder de aandacht van de leeraren worden gebracht. 
 

4. Punt behandeld bij bespreking jaarplan. 
 



 

5. Ronald komt bij de MR n.a.v. vorige uitvraag. 
 
Werving: 1 leerkracht dit jaar, 1 ouder volgend jaar. 
 
Taakverdeling; Voorzitter: Maaike, Secretatis: Sjoukje, GMR: Ronald, Begroting en financiën: 
Ronald en Jurriaan, Beheer MR mailbox: Sjoukje 
 

6. Huishoudelijk regelement wordt via mail behandeld. Binnen 1 week opmerkingen vesturen. 
 
Administratie wordt digitaal bijgehouden door de secretaris. 
 

 
 
 
 
 


