
Verslag MR-vergadering 28-3- 2022. 

Aanwezig: Daniëlle, Peter, René, Boaz, , Anneke, Dorine, Dianne, Marianne (voorzitter) en 

Jeanine (notulen). 

Afgemeld: Kristel 

 

Marianne opent de vergadering om 19.30 uur. 

Van 19.30-20.00 uur is er vooroverleg door de OMR en de PMR. 

Om 20.00 schuiven Boaz en Anneke aan. 

 

1. Ingekomen stukken: Deze zijn doorgestuurd door Marianne. Verder nog een stuk over     

    Vormingsonderwijs. 

 

2. Verslag vorige vergaderingen ( 29-11-2021 en 24-1-2022) worden goedgekeurd. Marianne  

    stuurt deze door naar Mustafa, zodat hij ze op de website kan zetten. 

 

3. Directie: 

- Verbouwing/huisvesting: Per 1-8-2022 wordt RH volledig voor de Kinderkoepel. 

   Aannemers komen langs. Er is veel aandacht voor verduurzaming. 

   In de meivakantie al een deel verbouwing op NH. 

   Voorstel van de directie is de leerlingen van RH 2 dagen eerder zomervakantie te  

   geven i.v.m. verhuizing. MR stemt hiermee in, mits er voor noodopvang gezorgd wordt. 

- Formatie: We hebben volgend schooljaar 17 groepen; 10 op BH en 7 op NH. Er is geen 

   lokaal beschikbaar voor de Plusklas. De MR betreurt dit.  

   Volgende vergadering zal het nieuwe formatieplan worden gepresenteerd, aangezien  

   het huidige plan nog niet helemaal klopt.  

   NPO-gelden gaan van 700 naar 500 euro. 

- Schooljaarplan: Dit komt op de agenda van de volgende vergadering. 

- Werkverdelingsplan: Dit moet op de agenda van de huishoudelijke vergaderingen komen, 

   zodat het team zich hierover kan buigen. Het taakbeleid moet besproken worden, o.a. de  

   pauzes en de vervanging bij ziekte. 

   De taak van de MR in deze is toezicht houden op het proces. 

-  Foutloos Rekenen: De leerkrachten in groep 8 zijn er blij mee. De leerlingen sneller 

   en netter. Het automatiseren is verbeterd. 

 

1e rondvraag: Geen vragen. 

     Boaz en Anneke verlaten de vergadering. 

 

4. Dalton en ouderbetrokkenheid: Aan het einde van de Grote Rekendag met als thema  

    bouwen, wordt een inloop voor ouders gepland. 

         

5. Nascholing: De nascholingscursus waar een aantal leden zich voor hebben opgegeven, 

    met als thema’s werkverdelingsplan en ouderbetrokkenheid MR is (weer) afgezegd. 

    Nieuwe datum volgt. 



 

6. Vacatures MR. Volgend schooljaar hebben we 2 vacatures in de MR. 

    Marianne vraagt Anneke dit te melden in de weekmededelingen op Parro. 

 

2e rondvraag: Geen vragen. 

     

Volgende vergadering is 16-5-2022. 

Op de agenda wordt toegevoegd uitleg door de directie over de toekomst van de Plusklas. 

Het wordt (helaas) de laatste vergadering van Peter. Zijn zoon gaat volgende schooljaar   

naar het VO. 

 

Marianne sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 

 


