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Notulen MR vergadering donderdag 19 mei 2022 
Notulist: Yvonne 
Aanwezig: Renske, Irma, Mariette, Mary, Yvonne  
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 

1 Notulen vorige 
vergadering 

Goedgekeurd 

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

Twee ingebrachte stukken door Renske: 

 Vakantie en studiedagen 22-23 > 
De twee standaard studiedagen op de vrijdagen 
voor de kerstvakantie en zomervakantie worden 
volgend jaar vervangen door twee andere 
studiedagen. Dit om de studiedagen beter te 
verdelen over verschillende weekdagen voor 
werkende ouders en leerkrachten die anders op 
vrijdag vaak terug naar school moeten komen.  
Vakanties en studiedagen goedgekeurd door de 
MR.  

 Brief ouders formatie > zie punt 3 
Mededelingen: 

 De Boshut voor het schoolreisje van groep 6-7-8 
is voor komend schooljaar gereserveerd op 14 – 
16 sept. Hierover komt nog voor de 
zomervakantie een brief met in ieder geval een 
mededeling welke data het wordt. Begin 
schooljaar 22-23 volgt dan verdere informatie. 

 De jaarvergadering valt komend schooljaar op 7 
september. 

3 Formatie/vacature De brief over de formatie en openstaande vacature voor 
komend schooljaar is op donderdag 19 mei verstuurd. Er 
zijn reeds 3 sollicitanten, waarvoor de procedure loopt. 
De kinderen zijn al op de hoogte.  
Nieuwe verdeling wordt:  
Bovenbouw; Lis 2 dagen, Irma 3 dagen 
Onderbouw; Mariette 3 dagen en vacature voor 2 dagen.  
 

4 Werkverdelingsplan Verdeling van taken is verschillend per aantal leerlingen 
per leerkracht. Ook jaartaken worden hierin verdeeld. 
Irma en Mariette geven aan dat het soms ook gewoon 
een kwestie is van doen wat er moet gebeuren en wie 
heeft er op dat moment tijd voor. Maar het moet op 
papier worden opgesteld en daar wordt aan gewerkt.  

5 Kwaliteitsmonitor Geen vermeldingen. 

6 Professioneel statuut Geen opmerkingen.  

7 Jaarvergadering  Jaarvergadering staat gepland voor 7 september. 
Ouders zullen hiervoor worden uitgenodigd. 

 Verslag OR/MR 
Mary zal een stukje voor de MR verzorgen. 
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Mark (vader Age) zal voor het eerst zijn verslag 
als penningmeester doen.  

 Verkiezingen MR 
In de volgende vergadering zal worden 
besproken of nieuwe MR-leden wenselijk zijn. 
Mogelijk komt hiervoor een oproep in het 
Vincketouwtje. 
Wanneer er geen nieuwe ouders zijn die zich 
hiervoor aanmelden, willen Mary en Yvonne 
aanblijven als MR-lid.  

8 Evaluatie afgelopen jaar Wordt tijdens volgende vergadering besproken.  

9 Promotie De laatste maanden zijn er niet veel aanknopingspunten 
voor promotie van de school geweest of we bedachten 
het te laat. Volgend jaar komt dit punt actiever op de 
agenda zodat er meer routine in komt. 
Na een korte brainstorm hebben we de volgende ideeën 
op tafel liggen: Introductie nieuwe leerkracht en 
onderwijsassistent. Eerste oogst uit de moestuin.  
Tevens oppert Renske om een afsluitende borrelmiddag 
te organiseren voor alle ouders en kinderen. Al dan niet 
voorzien van een tombola oid, waarvoor op voorhand 
lootjes aan de kinderen worden verstrekt om komst naar 
de middag te bevorderen. Budget hiervoor kan mogelijk 
uit de kas van OR komen. 

10 Rondvraag In juni is nog een vergadering voor kort overleg en 
evaluatie van het afgelopen jaar. De datum hiervoor staat 
al. 

11 Aanvullend  Het verdrietige nieuws dat collega Wilma is 
overleden komt onverwachts. Zij zal bijzonder 
worden gemist.  
Hiermee komt een vacature vrij voor haar 
administratieve functie. Dit loopt reeds via de 
ISOB.  

 Er is interesse getoond door ouders voor enkele 
kinderen die in de onderbouw zouden kunnen 
starten en voor kinderen die instromen. Dit is 
terug te zien is in het aantal rondleidingen. We 
wachten de mogelijke inschrijvingen af. We 
maken ons op dit moment geen zorgen over de 
toekomst van de school. 

 Het Dorpshuis wordt opgeheven. Het is niet 
functioneel gebleken. Huur van de ruimte blijft 
mogelijk, dit loopt dan via school. 

 
 

 
 


