
 

 
MR vergadering 16 november 2022 
19.30 uur – 21.00  
Aanwezig: Nelleke, Joep, Marieke, Netty, Sjaak, Giralda en 
Natascha  
Afwezig:  

1. Opening Netty met een stukje over trekvogels. 

2. Welkom Nelleke  

3. Ingekomen stukken + 

mededelingen directie 

• Begroting Schools en 

Bovenschools 

• Opzet nieuwe schoolplan 

(bijlage) 

• Vervanging groep 7 

 

Begroting School en Bovenschools 

De Julianaschool heeft overgehouden op de begroting. 
Wij hebben nog NPO-gelden over. Bij sommige scholen zijn 
de overgebleven NPO-gelden gegaan naar een tekort in de 
exploitatie. 
Er volgen begrotingsgesprekken met de directies. De interim 
heeft als opdracht de kijken naar de financiën. 
Onderhoud wordt gespreid. Wij hebben al veel grote klussen 
gedaan, dus dat is fijn. 
De advertentie voor de nieuwe bestuurder is de deur uit.  
Opzet nieuwe schoolplan (bijlage) 

- Hoogbegaafdheid is bij ons al goed op poten dankzij 
Netty. 

- EDI zijn wij al mee begonnen. Een andere kijk op 
lesgeven.  

- Burgerschap: identiteit en ict sociale media. Gedrag 
voor ouders en leerlingen. 

- Samen leren, samen sterk: verbinding tussen de 
scholen.  

- Executieve functies verweven in alle vakken. 
- Woordenschat: ouders erbij betrekken. Ouders 

kunnen ook praten alsof ze appen. Kinderen komen 
arm qua woordenschat en motoriek binnen. Hoe 
nemen we ouders hierin mee? 

- Methode Engels: nog tevreden over. 
- Methode Schrijven: schuiven we ook 2 jaar door. 
- Klasse management 
- Beroepshouding: feedback geven blijft een 

aandachtspunt. 
We zetten dit voor de volgende keer op de agenda voor 
aanvullingen, verduidelijkingen of adviezen.  
 Vervanging groep 7 
De leerkracht van groep 7 knapt nog niet op en heeft het 
advies gekregen nog rustig aan te doen. Er is een advertentie 
uitgegaan. We hebben nog niet veel reacties. Het kan zijn dat 
er een bureau ingeschakeld moet worden. 



 

Volgende vergadering: 11 januari 2023 

4. Gang van zaken 

• Betrokkenheid ouders in 

de klas 

In de onderbouw wordt het contact nog wel gemist.  
Ouderontmoeting per klas, vooral in de onderbouw. 

5. Actiepuntenlijst deel 1  

pauze  

6. Vaststellen notulen  

• MR-vergadering 31 

augustus 2022 

Vastgesteld. 

7. Actiepuntenlijst deel 2 Besproken 

8. Bespreken concept jaarverslag Goedgekeurd 

9. Bespreken taakverdeling MR Besproken 

10. Inventariseren scholingsbehoefte 
MR 

Nelleke gaat als zij die datum kan bij de Bernhardschool 
meedoen. 
Verder nog financiële scholingsbehoefte. 

11. OC 

• 12/9/2022 

• 10/10/2022 

• 14/11/2022 

 

12/9/2022 
Joep heeft contact met Joyce over de financiën. 
10/10/2022 
Besproken 
14/11/2022 
Verkoopactie? 
Muziekinstrumenten? 
Pleinfeest september? 

12. GMR 

• Notulen GMR 12 sept 2022 

• Notulen GMR 7 nov 2022 

Notulen 12 sept 2022 

Jessica biedt aan mee te denken over de financiën. 

Notulen 7 nov 2022 

Begrotingsgesprek op de agenda bij volgende vergadering. 

13. Rondvraag  


