
Agendapunt 1 - Opening

Agendapunt 2 -
1. Vaststellen agenda

a. De agenda wordt zonder wijzigingen  vastgesteld.
2. Mededelingen/ingekomen post

a. Er is een mail binnengekomen over de lunchtijden op school: deze worden te
kort gevonden en er wordt teveel tv gekeken tijdens de lunch. De mail is
doorgestuurd naar de directie. Michelle geeft aan dat dit de aandacht heeft
en er al wordt gekeken naar alternatieven hierin een aanpassing te doen.
Afgesproken wordt dit onderwerp volgend jaar op de agenda te houden en de
directie zal het team vragen hierin mee te denken.

b. Er zijn 3 aanmeldingen voor de oudergeleding binnengekomen.
3. Notulen vorige vergadering

a. De notulen worden vastgesteld.
4. Terugkoppeling GMR

a. Er is geen terugkoppeling. Pol zoekt contact met de GMR voorafgaand aan de
volgende vergadering. Met oog op de splitsing zal ook de GMR per locatie
hierop moeten worden aangepast.

Agendapunt 3 – MT en MR
1. Huisvesting

a. Vanuit de Boomgaarden zullen in april 2 groepen gehuisvest worden in de
Tuinlanden. De BSO zal uit deze lokalen gaan en 2 lokalen van de onderbouw
in gebruik gaan nemen. Ook het kantoor van de BSO verhuist naar beneden.

b. De planning van de bouw van de nieuwe locatie Boomgaarden verloopt zoals
gepland. In de volgende vergadering laat Marielle een virtuele presentatie
zien.  

2. Splitsing school
a. Een belangrijk bespreekpunt is nog steeds Brin-nummer. Pas als dit rond is,

kan Parnassys gesplitst worden. Op achtergrond wordt al veel voorbereid. In
de eerste schoolweek vindt een feestelijke opening plaats.

3. Vakantie- Urenrooster
a. Het vakantierooster wordt door GMR op stichtingsniveau vastgesteld; het

staat in april op de agenda. Volgend jaar is het het laatste jaar dat groep 8
meer uren moet maken.

b. De meivakantie wordt in 2023 beter afgestemd met andere scholen in de
omgeving.

c. Tuinlanden: er worden uren gezocht in extra studiedagen, ook speciaal in de
onderbouw. 1 bestuursdag, 2 eigen studiedagen en een studiemiddag.
Streven is middag voor zomer- en kerstvakantie vrij.
Groep 8: de vrijdagochtend of de donderdagmiddag (en vrijdag vrij) voor de
zomervakantie wordt afscheid genomen. Musical en afscheid worden meer
gecompact.

d. Boomgaarden: Keuze voor iets meer studiedagen en een studiemiddag met
het bestuur.



e. MR geeft akkoord voor het voorstel vakantie-uren rooster en deze zal nu naar
de GMR gaan.

Agendapunt 4: MT – proces schoolambitieplan
1. Afgesproken wordt dat dit een vast agendapunt wordt op deze agenda, waarmee het

MT de MR steeds meeneemt in ontwikkelingen.
a. NPO, stand van zaken (opbrengsten en financieel)

i. Tuinlanden zet in op:
- Alle kinderen behalen alle doelen
- Scholing
- Mastery learning
- Personele inzet

Na coronatijd is de focus (noodgedwongen) komen liggen op personele inzet.
Inzet wordt vooral gedaan op gebied van technisch lezen. In de groepen lag de focus als
volgt:
Groep 7/8: begr lezen
Groep 6: rekenen
Groep 5: techn lezen

De inrichting in de gangen is veranderd en er wordt veel meer ingezet op collectief;
uitgangspunt is gezamenlijkheid,  waar is uitval, clustering van kinderen en vervolgens
worden OA’s worden aan groepjes kinderen gekoppeld. 
Er is zeer veel inzet verricht door de OA’s en zij hebben ook veel voor de groep gestaan in
geval van zieke leraren.

Boomgaarden zet in op:
Marielle geeft aan dat dit grotendeels overeenkomt met de Tuinlanden. Er is relatief wel
meer inzet van OA’s voor de klas en minder voor ML.

Agendapunt 5 - MR agenda Intern
1. splitsing MR voortgang

i. 3 ouders van de Boomgaarden hebben interesse getoond.
ii. 1 personeelslid van de Boomgaarden heeft interesse.

iii. Op de Tuinlanden zijn nog geen geïnteresseerden.


