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Notulen MR vergadering woensdag 5 oktober 2022 
Notulist: Mary  
Aanwezig: Renske, Irma, Mariëtte, Mary, Yvonne 
Afwezig: - 
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd.  

2 Mededelingen / 
ingebrachte stukken 

Schoolgids: Geen opmerkingen. Er staat nog één fout in, nl dat 
juf Lis de gymlessen verzorgt. Formulier instemming 
schoolgids is getekend door Mary.  
 
Schoolontwikkelplan; Rekenmethode en begrijpend lezen zijn 
de belangrijkste items. Dit punt aan het eind van het 
schooljaar nog eens terug laten komen.  
 
Scenario bij Covid; het uitgebreide stuk gaat Renske niet naar 
de ouders sturen, want het is veel te veel informatie en ook 
niet allemaal toegespitst op een basisschool. Renske zal alleen 
het A4-tje met de samenvatting rondsturen.  
Binnen het team zijn verschillende scenario’s bedacht voor het 
geval er een leerkracht ziek wordt (Corona krijgt). Renske 
gaat de ouders informeren over deze scenario’s, zodat ouders 
alvast weten dat het kan gaan voorkomen dat groepen thuis 
moeten blijven, omdat er geen leerkracht beschikbaar is.   

3 Evaluatie jaarvergadering 
/ klassenavond 

Goed bezocht, maar sommige ouders komen helaas nooit.  

4 Vacature leerkracht / 
administratief 
medewerker 

Er heeft zich helaas geen enkele sollicitant gemeld voor de 
vacature leerkracht sinds de zomervakantie. Meester Luc kan 
waarschijnlijk wel tot de kerstvakantie blijven (i.p.v. de 
herfstvakantie).  
De vacature voor de administratief medewerker is inmiddels 
vervuld.  

5 BSO We hebben gesproken over eventueel nieuwe mogelijkheden 
m.b.t. naschoolse en voorschoolse opvang. We moeten 
hierover blijven nadenken, want ouders kiezen soms niet voor 
onze school, omdat onze opvangmogelijkheden minimaal zijn. 

6 Promotie Yvonne weet iemand die wellicht iets kan betekenen voor de 
school op het gebied van promotie/social media. Yvonne gaat 
dit persoonlijk vragen.  

7 Rondvraag Yvonne heeft opmerkingen gekregen van ouders op het 
schoolplein over de vrije vrijdagen voor schoolvakanties. 
Ouders rekenen op deze vrije dagen ivm op vakantie gaan. 
Renske geeft aan dat er nog wat marge is voor een vrije 
vrijdag voor de zomervakantie. Dus die wordt nu ingepland en 
gecommuniceerd met de ouders.  
Echter, een vrije dag voor een vakantie is geen recht, maar het 
komt toevallig soms zo uit. Het is een keuze van de school.  

 



 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 
 

 
 
 

 


