
Verslag MR-vergadering 13-6-2022. 

Aanwezig: Peter, Kristel, Boaz, Dorine, Dianne, Marianne (voorzitter), Jeanine(notulen). 

Afgemeld: René, Daniëlle. 
 

Toehoorders: Collin en Jessica, ouders van leerlingen van groep N3. 
 

Marianne opent de vergadering om 19.30 uur. 

Tot 20.00 uur is er vooroverleg en daarna schuift Boaz aan. 
 

1. Ingekomen stukken: Deze zijn doorgestuurd door Marianne. 
 

2. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

    Marianne stuurt dit naar Mustafa, zodat hij het op de website kan zetten. 
 

3. Directie: 

-  Verbouwing/huisvesting: 

   Alle plannen zijn getekend door de voorzitter van het bestuur. 

   De vloeren worden in de herfstvakantie in de was gezet. 

   De veranderingen van de meivakantie worden aangepast. 

-  Formatie: 

   Deze is rond. De gymdocent (0,8 fte) komt niet. Wel in gesprek met een nieuwe    

   kandidate, echter maar beschikbaar voor 0,4 fte. Rest blijft vacature. 

   Mia wordt bovenschools bekostigd. 

   Onderwijsassistenten staan voor 6 fte op de werkdrukverlagingsgelden en voor 4,3 op het 

   NPO-geld. Dit om risico op ontslag bij terugloop gelden te spreiden. 
 

PMR stemt in met het formatieplan. 
 

-  Werkverdelingsplan: 

    Dit komt in de huishoudelijke vergaderingen. 

-  Schooljaarplan/gids: 

   Deze worden geschreven. Het speerpunt wordt rekenen. Nu 50 % 1S, streven is 65 % in  

   vier jaar. 

-  Blij met de uitslagen van de Eind-Cito. 
 

Vraag aan Boaz: 

Heb je nieuwe zorgen? 

Een zorg is de ouderbetrokkenheid. We moeten elkaar na Corona weer vinden in 

communicatie en vertrouwen 

 

4. Vacatures: 

   Er is volgend schooljaar een vacature in d e OMR. Komt in de mededelingen. 
 

 



 5. Reglementen: 

     Dit punt gaat naar de volgende vergadering. 
 

6. Brief aan het bestuur over tekort aan invalkrachten (verzoek team NH) 

    Als MR schrijven we die op dit moment niet. We gaan ervan uit dat het bestuur op 

    de hoogte is en er alles aan doet mensen te werven. 
 

7. Jaarafsluiting: 

   Helaas kunnen de high-tea en de pizza avond niet doorgaan. Wat in het vat zit   

   verzuurt niet. 
    

 


