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CONCEPT Agenda MR vergadering woensdag 07 december 2022 
Notulist: Yvonne 
Tijd: 14:00-15:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: Openbaar: 
1 Notulen vorige vergadering  ✓  

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

Directie (Renske) 

• Begroting 2023 
Alle scholen hebben opdracht gekregen om in 
de begroting op nul uit te komen. Met name 
energie en personeel zijn grote kostenposten. 
Energie is met 35% verhoogd ten opzichte van 
eerdere jaren. Er valt weinig meer te besparen, 
het betreft vooral vastgestelde kosten. Geen 
enkele (kleine) school zal hieraan kunnen 
voldoen. 
In februari zijn er nieuwe gesprekken over de 
begroting en zal er meer duidelijk worden.  

• Vakantierooster 2023-2024 
Vraagstuk is vooral de meivakantie. Optie 1 
(29/4-10/5) is de meest logische keuze maar er 
wordt nog gekeken of deze dan gelijk loopt met 
de middelbare scholen. Koen van ISOB koppelt 
dit terug.  

• Koersplan ISOB stand van zaken 
Geen opmerkingen.  

• Inspectiebezoek 
Tussen februari en de zomervakantie zal er een 
inspectiebezoek plaatsvinden. Dit is omdat we 
al enkele jaren onder de norm voor het 
adviesniveau van schoolverlaters uit groep 8 
scoren. Er wordt dan gekeken of de kwaliteit op 
orde is. De school bereidt zich hier op voor. 

• Veiligheidsplan 
Is akkoord door MR. 

✓  

3 Begroting Zie hierboven ✓  
4 Schoolondersteuningsprofiel Geen opmerkingen ✓  

5 Kwaliteitsmonitor Gaat vervallen zoals deze nu is. ISOB is bezig 
met een nieuwe variant.  

✓  

6 Vacature Meester Luc kan als invaller blijven tot het 
nieuwe jaar, dat geeft rust. Renske blijft 
uitkijken naar een vervanger.  

✓  

7 NL Doet Mary heeft ons weer aangemeld voor NL Doet 
in maart. Dit zal weer plaatsvinden op de 
vrijdagmiddag. Suggesties voor klussen die 
moeten gebeuren zijn welkom.  

✓  



 
 
 

 

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

 

  

8 Promotie Yvonne wist misschien iemand die iets kon 
betekenen op het gebied van social media. 
Status?  >> Nog geen nieuws. 

✓  

9 Rondvraag Mary: Het is wenselijk bijtijds over nieuwe 
leden voor de MR na te denken. Zowel Yvonne 
als Mary kunnen deze functie niet lang meer 
vervullen. Renske plaatst een oproep voor 
nieuwe leden in het Vincketouwtje in het 
nieuwe jaar. 
Yvonne/Irma: Er komt in februari voor groep 
7&8 een ouderavond over social media, drank & 
drugs, omgaan met groepsdruk etc. Het is de 
bedoeling dat echt alle ouders hierbij aanwezig 
zijn. Er zal bijzondere aandacht aan worden 
besteed om een grote opkomst te 
bewerkstelligen.  

 

 
 
 


