
 

Notulen MR vergadering              

Maandag 18 mei 2022 online 
Notulen: Iris 
Aanwezig: Ralf, Tiemen, Joëlle, Sigrit, Peter, Sascha, Astrid, Iris 
Afwezig: Els 

 
  

1. Notulen van 16 maart 2022 
Goedgekeurd 

 
 

2. Actielijst Notulen 16 maart 
1 Chrome-books nog niet besteld. Ralf wil nog wachten in verband 
met gelden formatie/NPO gelden. 
2 Kan eraf 
3 Gaat opnieuw ingediend worden! 
4 Ralf gaat opmerkingen bij de tekst aan Sigrit mailen. Daarna 
gaan ze samen met elkaar zitten. 
5 Blijft staan 
6 Club collect: Peter gaat de betalingsherinnering bekijken omdat 
door de tekst lijkt alsof de bijdrage niet vrijwillig is.  
Er is veel geld “over” Op16/6 kijkt team wat we ermee 
willen/kunnen. Komt 30/6 terug op de agenda.  
OR wordt uitgenodigd op de laatste MR vergadering in verband 
met een activiteitenplanning en de begroting voor volgend jaar. 
7 Blijft staan 
8 Blijft staan 
9Tiemen gaat een datumprikker sturen. 
10 Ralf heeft voor de volgende MR vergadering de juiste 
leerlingenaantallen opgezocht. 

3. Corona-update 
 
 

4. Formatieplan 



5. We gaan van 4 naar 3 kleutergroepen Waarschijnlijk gaat 
1-2 D verdeeld worden omdat dat alfabetisch technisch het meest 
logisch is (En daarom eventuele discussies voorkomen kunnen 
worden)  
Naar aanleiding van de keuze voor welke optie even nog het 
volgende: 
Als er toch meer leerlingen komen dan komt er een extra 
inloopklas. Verder zal de keuze voor de optie een kleuterklas 
minder niet leiden tot het ontslag van iemand. 
Vanuit MR perspectief: Wat kunnen we leren van redenen waarom 
zoveel leerkrachten de school gaan verlaten? De oudergeleding 
van de MR gaat exitgesprekken voeren met desbetreffende 
leerkrachten. 
Welke leerkrachten weggaan wil Ralf pas communiceren naar 
ouders zodra de lege plekken ingevuld zijn. Ralf verwacht dat dit 
eind volgende week zal zijn. 
Ralf wil het formatieplan graag schriftelijk voorleggen aan de MR 
voor 15/6 zodat het uiterlijk 15/6 naar het SPO kan. 
Volgend jaar zijn er 7 studiedagen gepland. Tiemen spreekt 
namens veel ouders de wens uit dat de vrijdag voor de krokus een 
studiedag is. Waar de studiedagen over gaan moet nog besproken 
worden met het team. 
 
 

6. Schoolgids 
Wordt 30/6 besproken 

 

7. Werkverdelingsplan 
We komen qua taken tot een redelijke verdeling waar iedereen het 
mee eens is. 

 

8. HPS/ Edi 
 
 

9. Vervolg subsidie aanvraag 
Al genotuleerd 

 

10. Evaluatie Pilot Frans 
Ouders zijn heel enthousiast. Hebben het idee dat leerlingen 
“aangaan” Evaluatie volgt: nog voor de zomer! 
 

11. Imago school en communicatie 
Er is wat aangepast op de website. Verder geen nieuws. 
 



12. Vaststellen vakantierooster 
Alle SPO-scholen hebben 2 weken meivakantie, dat is op GMR- 
niveau vastgesteld. De tweede week is door scholen zelf te kiezen. 
Bij ons waarschijnlijk de week waarin Koningsdag valt. Komt nog 
op de website en in een bericht via Social Schools 

 

13. Rondvraag 
Sigrit stuurt een ontvangen mail over de salarisverhoging in het 
PO door naar Ralf. 

 


