
 

Notulen MR vergadering   

Datum: 4 oktober 2022      

Tijdstip: 19.30 uur  

Locatie: op school 

Aanwezig: Marja (voorzitter), Sonja, Tim, Ton (notulist), Femke, Claudia 

Afwezig: Fikria (afgemeld) 

 

1. Welkom, kort door Marja, nieuw MR-lid Claudia, voorstelronde. 

2. Inbreng rondvraag: Femke 

3. Notulen 16 mei 2022: actiepunt OPP-gesprekken. Oudergeleding MR i.c.m. 
OR zoekt uit welke informatie ouders willen horen, zien in het OPP, OPP-
gesprek. Wat wil je weten over jouw kind. Oudergeleding MR gaat in 
overleg met elkaar, wellicht in overleg met Maatschappelijk werker school, 
IB-ers school. Vermelding in de volgende nieuwsbrief? Femke neemt hier 
de regie in. Melden bij het team, oppakken, vragen bij het eerst volgende 
voortgangsgesprek/oudergesprek. 

4. Mededelingen (Sonja) 

- Personeel:  

Marleen heeft een directeursfunctie op een andere school van de stichting.  

Na de zomer: Barbara, oriëntatie op zij-instroom, Mariette is door de 
assessments heen, start in november met traject zij-instroom, 2 collega’s 
van de onderbouw hebben na de zomervakantie een andere baan buiten 
onze stichting gevonden.  

Patricia, Marieke, startende leerkrachten, zijn gestart in de onderbouw.  

Monika, nieuwe collega, doet het traject adjunct-directeur i.o., heeft de 
taken van Marleen overgenomen. Procedure voor een nieuwe adjunct-
directeur moet worden opgestart, Monika zou hier één van de gegadigden 
voor kunnen zijn. 

Yasmin, aan de slag als onderwijsondersteuner, kijkt hoe zij vorm gaat 
geven aan het traject Pabo, zij-instroom. 



Er wordt nog een fulltime vacature uitgezet. 

SWV, pilot HB-groep wordt voortgezet. In deze groep werkt, naast Tim en 
Elles, momenteel 2 dagen per week Ella, voorlopig tot de kerstvakantie. 

Daarnaast zijn we druk bezig met de zorg voor een veilig schoolklimaat. 
Zaken die in de buurt en op straat spelen komen de school binnen. En dat 
is niet de bedoeling. In samenwerking, overleg met diverse (wijk) 
instanties e.d. zijn we preventief bezig om er voor te zorgen dat de school 
veilig en blijft. 

- Gebouw: keukenblokjes beneden gang, Griegstraat 2, worden binnenkort 
gemonteerd, dan wordt de rest beneden afgemaakt, dan volgt de 
schoonmaak. Dan de vervolgstap, de gang boven moet worden opgeknapt. 
Sonja is in overleg met aantal collega’s om te bekijken hoe de vervolgstap 
er uit gaat zien. Zoals het er nu naar uitziet vindt de verhuizing, wisseling 
verhuizing in de herfstvakantie plaats. 

Tevens na de herfstvakantie, in overleg met de gemeente, kantoren, aula, 
gangen, hoe op te knappen, aan te pakken. Graag een afvaardiging van 
school/MR om met de gemeente te overleggen. 

- OPR: Elles vragen om voor de volgende keer informatie te verstrekken. 

- OR: begroting ouderbijdrage, zie bijlage. MR moet de jaarrekening 
controleren. Dit jaar wordt dit verder opgepakt. 

Ouderbijdrage is vrijwillig. Op bestuursniveau wordt momenteel gekeken 
hoe wij omgaan met vrijwillig. 

Voorstel voor dit schooljaar: vrijwillige ouderbijdrage en kampgeld is 
samen € 50,00. Bedrag correspondeert met het bedrag dat de Delftpas 
vergoed. Sonja maakt daar z.s.m. een brief voor. Deze regeling is 
voorlopig voor dit jaar. Niet duidelijk of dit ook de komende jaren zo gaat 
worden. 

Ouderraad is een actieve club. Zij hebben vanmiddag de school versierd 
voor de KBW. Eind schooljaar 21-22 hebben zij bijvoorbeeld geholpen bij 
het maken van de hapjes voor de diploma-avond van de groepen 8. 

- GMR (Ton): 4JO, onderwijsinspectie bij de Laurentius Stichting. 
Functiehuis, aanvulling nieuwe functie, directie IKC. 

1. Jaarplan: een aantal tekstuele aanpassingen, typfouten worden verbeterd. 
Graag pagina-nummering aangeven, leest en verwijst wel zo prettig. 
Goede balans zoeken in zaken. Jaarplan komt erg vol over. Planning in het 
jaar van Rots en water, zwemles voor de leerlingen van groep 8 die nog 
geen diploma hebben, besproken.  

2. MR is akkoord met het jaarplan. 

3. Jaarverslag: duidelijk.    

4. MR Jaarverslag: Tim maakt dit jaarverslag voor de volgende vergadering 

 



5. Corona, stavaza: duidelijk protocol. Eén aanvulling, in essentie is het de 
bedoeling dat de school open blijft. 

6. Rondvraag: Femke geeft aan dat de schoolwebsite niet up-to-date, mist 
uniformiteit met andere sites van stichting, er zijn een aantal storingen op 
de site. We hebben echter momenteel geen ICT-er; vacature, functie is al 
een tijdje vacant. 

7. Planning vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 

8. 22-112022, 17-01-2023, 13-03-2023, 15-05-2023, 27-06-2023 van 
19.00-21.00 uur. Een afwisseling qua vergaderdata tussen maandag en 
dinsdag. 

9. We gaan er van uit dat de vergaderingen live, op school, kunnen 
plaatsvinden. Mocht de situatie erom vragen kunnen we via Teams of een 
hybride vorm (live/Teams) vergaderen. 

02-11-2022 vanaf 18.00 uur uiteten met de MR, afscheid van Linda. Marja 
stuurt Linda een uitnodiging. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


