
Notulen MR 24 mei 2022   Locatie: Pieterskerkhof 

Aanwezig : Dennis. Diederik, Marian, Marjolein, Brigitte 

Tom heeft zich afgemeld. 

Jos(OR) als toehoorder. Marie(directie) om te verduidelijken. 

18.00    voorbespreking.. 

Gesprek met Thea Meijer is geweest. 

1. Notulen vastgesteld. 

2. Taakverdeling binnen de raad.  We spreken de wens uit dat we in de voorbespreking 

onderwerpen willen bespreken die ons in de afgelopen periode zijn opgevallen en die ons 

aan het hart gaan. Op de planning staan: 

- Omkleden bij de gym 

- Kinderen in hokjes plaatsen 

Dennis geeft aan dat ook iemand anders de taak van voorzitter mag vervullen. De andere leden zijn 

blij met Dennis als voorzitter. 

Tevens wordt het idee geopperd om als lid je in een deelonderwerp te verdiepen en dat dan te 

bespreken met/in de MR  

Er wordt ook een dringend verzoek gedaan om via de mail te reageren op vragen. 

De MR uitbreiden met vaste leden is helaas niet mogelijk ivm taakverzwaring binnen het team. En 

een MR van 6 is voor een school van onze grote heel normaal. 

3. A. Twijnfonds; zijn nog niet bij de notaris geweest door persoonlijke omstandigheden.  

De MR wil graag een vinger aan de pols houden. Wij vinden dat dit hele proces erg lang duurt en we 

vragen ons af of en hoe wij aan de versnelling kunnen bijdragen. Dennis en Died bieden aan om de 

statuten die er nu liggen voor goedkeuring samen te bekijken. Dit graag op korte termijn. Jos gaat dit 

doorgeven aan Eva. Dit schooljaar is er dus geen geld geint voor het twijnfonds. 

4. Formatieplan 22-23: Marie is bezig met het formatieplan, NPO plan, Jaarplan en Schoolgids. 

Marie wil graag de stukken bespreken die veranderd zijn. Dit komt de 21 terug om te 

bevestigen.  

In de formatie gaan de financiën veranderen i.p.v. voor onder- en bovenbouw een apart bedrag 

krijgen we in de toekomst een gelijk bedrag voor alle kinderen. Dat was voor de onderbouw minder 

dan voor de bovenbouw. Dat betekent dat we voor de toekomst wel moeten gaan kijken of we op 

deze manier nog de klassen kunnen bemannen/vrouwen. We zijn een binnenstads-school en die 

hebben meestal te maken met een afnemend leerlingen aantal in de bovenbouw.  

De onderbouw is nu niet maximaal bezet. Het nieuwe aanmeldsysteem zou moeten zorgen dat de 

onderbouw wel gevuld is met 9/10 kinderen per kwartaal.  

Naar die financiën wordt binnen het SPO ook naar gekeken. Men wil de lasten niet op echt een 

school te laten komen maar deze evenredig verdelen. 



Marie heeft een uitleg gegeven voor het formatieplan. Verzoek om dit nog te lezen en eventuele 

vragen naar Dennis te mailen. Hij mailt deze dan door naar Marie zodat we daar de 21ste nog op 

terug kunnen komen. 

5. Vakantie rooster. Dit wordt door de GMR vastgesteld. De halve dagen zijn nu op de dag voor 

de kerstvakantie, na de vossenjacht, en de laatste schooldag.  De studiedagen (7) zijn 

verdeeld over het jaar en over de dagen van de week. 

x. Bij de ouders leeft de wens om koningsdag te vieren... dit moet in het team nog besproken 

 worden. 

6. Jaarplan 7 juni wordt er nog besproken welke activiteiten er volgend jaar speerpunt worden om 

aan te werken. De stukken hier voor zijn dus niet twee weken termijn voor de vergadering aanwezig. 

7. GMR: Er volgt een discussie over het belang van de GMR. Dennis is van menig dat je niet in de 

raad zit om van slechts één of een paar onderwerpen wat te vinden maar dat je van alle 

onderwerpen wat moet vinden, Het zou dan ook nuttig zijn als iemand met een bijzondere interesse 

voor een bepaald onderwerp dat ook voorbereid en de leden van de raad daarover 

adviseert/bijpraat).  

Vanuit de MR wordt er een stukje gemaakt voor de nieuwsbrief om te vragen wie er interesse heeft 

voor de GMR. Brigitte en Dennis gaan daar samen naar kijken. 

 

8. Gymleerkracht: Bij sollicitaties zal er in principe een ouder uit de MR aansluiten en een leerkracht. 

In de huidige tijd kan het wel zo zijn dat er snel gehandeld moet worden.. Maar dit gebeurt dan altijd 

in overleg. 

 

9.De concept website is er. Deze wordt gedeeld met Dennis Jos en Miriam (bieb) en Nicoline 

(twijnfonds).  Het verzoek is om daarnaar te kijken en te beoordelen. 

 

10.sluiting 


