
 

 
MR vergadering 23 juni 2021 
19.30 uur –  21.00 online 
Aanwezig: Arianne, Marieke, Heidi, Joep, Giralda en Natascha  
Afwezig:  

1. Opening Joep begint met het afscheid van Heidi. Joep spreekt mooie 

woorden. Heidi spreekt een kort dankwoordje en blijft zich als 

ouder inzetten. Giralda spreekt ook een dankwoord. 

2. Ingekomen stukken + Mededelingen 

directie 

• Concept Schoolgids 

• Afscheid juffen 

• Verbouwing 

• BSO 

• Formatie 

Concept Schoolgids 
In het beginstadium. 
Afscheid juffen 
Wie gaat de taken overnemen van juf Nel? De taken worden 
overgenomen door de leerkrachten en eventueel leerlingen. 
Joep suggereert nog hulp van ouders. 
Verbouwing 
In de vakantie nieuwe vloeren (linoleum) en nieuw meubilair. 
De toiletten worden gedaan, platen vervangen, geverfd, enz. 
Meubilair pas geleverd in de herfstvakantie. Daarom allemaal 
doppen op het oude meubilair. Ivm met de verhuizing en de 
bouwers die snel willen beginnen, begint de vakantie 
donderdag 15 juli 12:00. 
BSO 
Beertje Puk komt in de gemeenschappelijke ruimte en in het 
andere lokaal ernaast dat ze al in gebruik hebben.  
Formatie 
We hebben besproken dat er behalve een kleuterjuf, iemand 
bijkomt in groep 6 en iemand voor groep 3 en 4. Er komen dus 
3 nieuwe mensen bij. Daarvan heeft er iemand hier LIO-stage 
gelopen. 

• Degene voor groep 6 doet ook 1 dag in groep 5. Ze 
gaat ook analyses doen voor groep 4 t/m 8. En 
eventueel RT groep 4 t/m 8.  

• Degene voor groep 3, 4 gaat ook muziek geven. Ze 
gaat 4 dagen werken en RT geven in 1 t/m 4. 

  

3. Stand van zaken onderzoek schooltijden De kosten voor de overblijf bij doorlopende schooltijden is een 
vrijwillige bijdrage.  
De overblijf en de financiering worden bovenschools 
opgepakt.  
Op verzoek van ouders gaan we kijken of we tijdens het eten 
filmpjes moeten kijken.  

4. Actiepuntenlijst deel I Begroting qua formatie binnen de WTF. Extra dagen nieuwe 
leerkrachten worden gefinancierd binnen de NOP gelden. 
(Nationaal Onderwijs Plan) 
Verbouwing VPCO pot. De toekomst van deze school qua 
gebouw is nog niet duidelijk vanuit de gemeente. 

5. Vaststellen notulen  

• MR  vergadering 13 januari 2020 

 



 

Volgende vergadering: 

8 september 2021 

6. Actiepuntenlijst deel 2  

7. OC 

• Notulen OC 10 mei 2021 

• Financiën OC 

Joep is in contact met de OC over een sluitende begroting en 

een afsluiting van het oude jaar sluitend aan 2 kanten. 

8. GMR 

• Notulen 20 mei 2021 

• Notulen 25 mei 2021 

• Bevestiging vacature 

• Definitief: 

medezeggenschapsstatuut,(G)MR-

reglement, kruisjeslijst 

• Info bestuursformatieplan + mail 

Vacature 

Moeder gaat in de GMR. 

9. Stand van zaken verkiezingprocedure MR-

leden/ leerkrachtgeleding. 

 

10. Activiteitenplan MR Voor een officiële stichting hopen wij dat er een officieel stuk 

is van het jaarverslag.  

11. Rondvraag • Rommel op het schoolplein. Boa komt elke dag. Het 

blijft een aandachtspunt vooral voor 's avonds. 

• Gesproken over het rapport voor de leerlingen en hoe 

het eruit zou moeten zien en hoe de MR daarin mee 

kan denken. 


