
Notulen MR vergadering 13 juni 2019 

Aanwezig: Marieke, Phia, Natascha, Sabrina, Angela en Ingrid 

Laatste vergadering voor Phia (nam Marjoleine over wegens verlof en treedt af na 8 jaar), Sabrina 

(treedt af na 6 jaar) en Ingrid (treedt af na 5 jaar). Voor Angela is het nu de eerste vergadering als 

ouderlid. 

 

1. Sabrina heet iedereen welkom met een speciaal welkom voor Angela, ons nieuwe ouder lid. 

Naast Angela heeft ook Julie Brown zich aangemeld als nieuw lid van de oudergeleding. 

Verder heeft zich niemand aangemeld. Er worden daarom geen verkiezingen gehouden. We 

zijn erg blij met Angela en Julie en ensen hen veel succes toe. Het is goed om na een aantal 

jaren te vernieuwen binnen de MR, zijn we van mening. 

2. Er wordt nog een kleine aanpassing gemaakt aan de notulen van 13 mei 2019. Daarna mag 

deze op de site gezet worden. Phia zal dit nog regelen voor de laatste keer. Volgende 

vergadering kijken wie dit op zich gaat nemen.  

3. Post: is met Angela mee. Postvak MR moet nog een keer uitgezocht worden. 

4. Schoolkamp: N.a.v. de enquête en na overleg met het personeel en de MR is besloten dat 

het schoolkamp vanaf groep 5 t/m 8 niet jaarlijks, maar tweejaarlijks  plaats zal gaan vinden. 

Dit i.v.m. de steeds hogere kosten voor de accommodatie en de bus evenals om de werkdruk 

te verminderen. De voorbereiding kost veel tijd. Dat betekent dat de kinderen om het jaar op 

schoolkamp gaan. Dit gaat vanaf volgend schooljaar 2019-2020 in, zodat de kinderen en de 

ouders van tevoren goed ingelicht kunnen worden en weten met welke kosten ze rekening 

kunnen houden. Er wordt nog gekeken wat we dan in het andere jaar gaan doen met groep 5 

t/m 8, schoolreisje of een uitje n.a.v. thema… 

5. Formatie 2019-2020 & invulling openstaande vacature: 1 oktober telling 76 ll. Vanwege extra 

toeslagen dit jaar kan de formatie zo blijven. Eva is niet meer werkzaam op onze school, 

komt ook niet meer terug. Daarom is er een traject ingezet om op korte termijn een nieuwe 

leerkracht aan te kunnen nemen. Juf Roos heeft op de vacature gesolliciteerd en is na een 

sollicitatiegesprek en overleg in het team en de MR met een positief advies voorgedragen 

aan het college van bestuur. Ze begint per 1 augustus voor 2 dagen in groep 1-2 i.c.m. juf 

Natascha. Daarnaast wordt zij ook voor 0,1 ingezet voor de werkdrukmiddelen.  

Natascha gaat 3 dagen werken (0,6fte). Groep verdeling juffen blijft hetzelfde als vorig jaar. 

Er wordt hierin waarschijnlijk nog wel in gerouleerd de komende jaren. De vrije 

vrijdagmiddag van de leerkrachten in groep 1-2 en groep 3-4 wordt ook om beurten benut 

door alle leerkrachten, zodat aan achterstallige administratie gewerkt kan worden of ander 

‘eigen’ werk. Natascha en Janneke vervangen dan de groep van die juf.  

6. Schoolplan 2020-2023: Het schoolplan 2020-2023 is in ontwikkeling. Er is een tijdspad 

gemaakt met als doel om het schoolplan in december 2019 in te dienen bij de inspectie. 

Marieke heeft een Stroomm 2 daagse gehad, waarin nieuwe inzichten m.b.t. het leren en 

verdieping zoeken zijn behandeld, waaronder het brein-leren. We zien hierin ook een leuk 

onderwerp voor de thema-avond. Tip! 

7. Phia, Sabrina en Ingrid nemen afscheid van de MR. Onder het genot van koffie en gebak 

wisselen we informatie uit met Angela. Angela, Julie, Natascha en Marjoleine zetten de MR 

bezetting voort! Wij wensen jullie goede vergaderingen toe! Deze keer de laatste notulen 

van mijn hand. 

                                                          Hartelijke groet en veel succes,  Ingrid 



                                                          

 

 


