
 

Notulen MR vergadering  22-11-2022 

Aanwezig : Fikria, Femke, Sonja, Monika, Tim, Marja (VZ), Ton (secretaris) 

Afwezig : Claudia (afgemeld) 

Datum : 22-11 -2022      

Locatie : 19:00 op school  

 

1. Welkom, Marja heet iedereen welkom. Deelt de stukken uit voor iedereen. 

2. Inbreng rondvraag. N.v.t. 

3. Notulen 4-10-2022. Een opmerking betreffende gebouw, komt terug bij 
punt gebouwen. Idem voor OPP. Idem voor functie adjunct-directeur. 
Graag website school doorlopen, aanpassen (Monika pakt dit op). 
Schoolzwemmen voor groep 8 leerlingen zonder diploma is van start 
gegaan. Positief! 

4. Mededelingen. 

 Personeel: Mariette is begonnen aan zijinstroom traject. Per 1 januari 
2023 onderwijsassistent aangenomen, Youssef, aangenomen voor 4 da-
gen. Loopt nu al stage in de onderbouw. Breed inzetbaar. Marieke gaat 
uitbreiden van 2 naar 3 dagen per 1 januari 2023. Er staat nog een vaca-
ture uit van 1fte voor de middenbouw. Er wordt vol ingezet op het vinden 
en verven van personeel. 

 Gebouw /verbouwing: goed plan maken voor een SBO-school. Waar alle 
voorzieningen in aanwezig zijn. Met hulp van een architect. 
Per december wil de gemeente Delft ISK weer huisvesten in Griegstraat 4. 
Discussiepunt met de gemeente. Besturen zijn in overleg, terugkoppeling 
naar Sonja. 
Er is nog veel onzeker betreffende de verhuizing, verbouwing. Monika is 
bezig met een plan voor de verhuizing van de onderbouw van Griegstraat 
4 boven, naar Griegstraat 2 beneden.  Nog onduidelijk of dit voor of na de 
kerstvakantie zal plaatsvinden. 

 Leerlingenaantal: momenteel 189 leerlingen. Er staan veel leerlingen op 
de wachtlijst. Per januari 2023 zouden we graag een middenbouwgroep 
opstarten. Zie ook punt personeel. 



 OPP- rapport: overleg Femke, Claudia, Fikria. Wat willen ouders weten 
over hun kind. Tijdens het OPP-gesprek wordt er voldoende verteld. Ge-
sprekstijd mag wel wat langer zijn. Aandachtspunten: Hoe kun je jouw 
kind thuis helpen? Welke hulp zou er kunnen worden ingezet? Hoe ga je 
om met gescheiden ouders? Daar is trouwens al een protocol voor op 
school. Het is trouwens wel veel, zowel tekst als grafieken, afkortingen, 
leeswijzer. Hoe is het opgebouwd, moet alleen het laatste stukje lezen. 
Grafieken zijn duidelijk. Balans van papierwerk naar gesprek. Hoe voldoe 
je aan de wettelijke basis. Wat gaat er goed, waar moeten we aan werken, 
actielijst. Informatie-ochtend over het OPP organiseren. Leerling rapport 
graag zo laten. Kinderen zijn hier trots op.  

 Vrijwilligersvergoeding: bijvoorbeeld verkeersbrigadiers. Hoe organiseren 
we die vergoeding? Er is een wettelijke regeling, kleine vergoeding. Nu 
krijgen zij met kerst een cadeaubon, kerstpakket, lunch voor de zomerva-
kantie. Vergoeding iets uitbreiden, iets meer aankleden. Breed inzetbare 
cadeaubon o.i.d.  
 

 OR- OPR-GMR 

 OR: geen mededelingen. Actief met Sinterklaas, kerst e.d. Mooi om te 
zien. 

 OPR: geen mededelingen.  

 GMR: 07-11-2022. Terugkoppeling 4JO IvhO, stichting breed onderzoek, 
positief resultaat. Functiehuis IKC-directie. Ton stopt als secretaris GMR, 
per nieuwe schooljaar 2023-2024 op zoek naar afvaardiging in de GMR 
namens onze school. 8 maandsrapportage, financieel, extra gelden (NPO, 
OAB), nog niet alles kunnen inzetten, baten eerder dan de lasten. SBP, 
vertaling naar schoolplan. Personeel, ouders, leerlingen worden zowel 
strategisch als op schoolniveau hier bij betrokken. Vergaderopzet GMR 
omdraaien. Eerst met CvB, daarna alleen met de GMR i.p.v. eerst GMR.  

5. Begroting: volgende keer officiële begroting op de agenda. Uitgebreide 
aanvraag. Wat denken we dat er echt nodig is voor de school. 
Personeelsgebied: vacatures blijven staan, logopedie 2 dagen uitbreiden. 
Logopediste uit het veld. Muziekleerkracht? Functie Samantha en Sandra 
gelijk getrokken, functieschaal.  Voor ICT 40 divisies tablets, eventueel 
laptops aanschaffen. Methode vervanging van Reken, Engels, Blits, Lezen. 
Meubilair voor één klas. Kampgeld voor elk kind opgenomen in de 
begroting. Den Haag beweegt in de middagpauze. Opstap opknappen plein 
Griegstraat 4, gaat buitende begroting vallen. 

6.  MR-Jaarverslag (Tim). Duidelijke verslag. Fijn. 

     7.  Rondvraag. 

     8.  Plannen nieuwe datum en afsluiten. Marja sluit de vergadering af om     
20.20 uur.  

Data zijn al gepland. Zie notulen. Eerst volgende vergadering is dinsdag 17 
januari 2023 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


