
Verslag MR-vergadering 16-5- 2022. 

Aanwezig: Daniëlle, Kristel, Peter, René, Boaz, Dorine, Dianne en Jeanine (notulen). 

Afgemeld: Marianne 

Peter neemt voor vanavond neemt de voorzittersrol op zich en 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 schuift Boaz aan en Dhr. Nieuwenhuizen als ouder/toehoorder. 

 

1. Ingekomen stukken: Deze zijn doorgestuurd door Marianne.  

 

2. Verslag vorige vergadering ( 28-03-2022) wordt op één punt aangepast en daarna 

goedgekeurd. Marianne stuurt deze door naar Mustafa, zodat hij het op de website kan 

zetten. 

 

3. Directie: 

- Verbouwing/huisvesting:  

  Op locatie NH heeft in de meivakantie een verbouwing plaatsgevonden.  

  Door miscommunicatie moest er op de maandag na de vakantie schoongemaakt  

  worden en waren de kinderen vrij. De nieuwe leidingen zijn niet mooi en hier en daar niet  

  praktisch geplaatst. 

  In de eerste 4 weken van de zomervakantie volgen de volgende verbouwingen op BH en  

  NH. Bedrijf De Bruine heeft de opdracht gekregen. Anculus is verantwoordelijk. 

- Formatie: We krijgen 25,72 FTE. Dit is inclusief N.P.O-gelden. OPP heeft 0,07 erbij. 

  Goedkeuring MR betreffende formatie gaat naar de volgende vergadering. 

- Werkverdelingsplan: Het team is geraadpleegd over een aantal punten.  

  Boaz gaat in gesprek met het team en komt met een concept. 

  Goedkeuring MR betreffende werkverdelingsplan gaat naar de volgende vergadering. 

- Schooljaarplan schuift door naar de vergadering in juni. 

- Toekomst Plusklas: 

  De formatie hiervoor zal uit de N.P.O.-gelden moeten komen. 

  Er wordt door EduMare nagedacht hoe dit  bestuursbreed vorm te geven. 

- Uitslag peilingen: De leerlingen geven de school een 8,3. Van de ouders heeft maar 24 % 

  gereageerd, dus de uitslag is niet representatief. Het personeel scoort een voldoende; 

  NH en RH voldoende en BH zwak. 

  

   

1e rondvraag:  

- Hoe verder met Foutloos Rekenen? 

  Hierover wordt nog overlegd. 

- Wanneer is de uitslag van de Eindtoets Cito?  

  Na 20 mei. 

- Opmerking op Parro van schoolreiscommissie dat er maatregelen volgen bij niet betalen. 

  Hier moet naar gekeken worden door de directie. 



   

     Boaz verlaat de vergadering. 

 

4. Dalton en ouderbetrokkenheid: Dit punt komt op de agenda van de werkgroep Dalton. 

    Door Corona zijn de mogelijkheden beperkt geweest. 

         

5. Nascholing: De nascholingscursus MR is verplaatst naar 27 juni, 19.30 uur in Abbenbroek. 

    Dorine meldt de MR aan. 

 

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

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

 

7. Reglementen: Dit punt gaat naar de volgende vergadering. 

 

2e rondvraag:  

Hebben w een jaarafsluiting met de MR? We wachten het restaurant af. 

Peter biedt zijn tuin aan, om zoals vorig jaar daar pizza te eten. 

     

Peter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 

 


