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Notulen MR vergadering donderdag 20 januari 2022 
Notulist: Mary 
Aanwezig: Renske, Irma, Mariette, Mary, Yvonne  
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd.  

2 Mededelingen  Geen. 

3 NPO stavaza Geen nieuws. Loopt. Kan van de agenda af.  
4 Nieuwe directeur stavaza Renske blijft en wordt dus officieel directeur. Ouders worden 

volgende week geïnformeerd.  
Het wervingsproces is anders verlopen dan het ISOB 
aanvankelijk had aangegeven. De input van de oudergeleding 
van de MR is minimaal geweest. Desalniettemin is iedereen 
tevreden met de uitkomst. Mooi dat dit hoofdstuk is afgerond 
en er weer aan de toekomst gewerkt kan worden.  

5 Formatie Renske wacht op akkoord op de begroting. En dan kan zij 
verder met de formatie. Dit punt wederom bespreken in de 
MR-vergadering van maart.  

6 Vakantierooster 
2022/2023 

De oudergeleding laat de beslissing over de planning hiervan 
graag over aan het team.  

7 Promotie Renske geeft aan samen dat zij samen met het team de Missie 
en Visie van onze school aan het herschrijven is. 
Daaropvolgend zullen de volgende zaken onder de loep 
worden genomen:  

 Schoolplan 
 Schoolgids  
 Website 
 Aparte folder voor de ouders van kleuters.  
 Schoolbrochure 

Er zal gekozen worden voor een minder zakelijke toon. Dus 
warmer en daardoor (hopelijk) meer wervend.   

8 Rondvraag Mary vraagt waarom het bieb-bezoek zo onregelmatig is. Dit 
heeft te maken met het feit dat de kinderen niet meer door de 
hoofdingang mogen ivm Corona. Alleen als Irma in het bezit is 
van de sleutel van de zijdeur kunnen ze de bieb in. Middels 
een appje zal Irma de ouders laten weten wanneer de bieb-pas 
mee naar school moet.  
NL Doet is ook nog aan bod gekomen: Renske en Irma zullen 
Peter vragen of hij het ook leuk vindt erbij te zijn. Mary regelt 
verder alles. Als iemand klussen weet, mogen die naar Mary 
gemaild worden. De definitieve tijd zal zij binnenkort bepalen 
(hangt samen met het schema van de voetbalwedstrijden). 
Inmiddels is Stadswerk072 gevraagd of zij iets kunnen doen 
aan de gladheid van het pad in de dijk.   
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