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MR vergadering  24-01-2023 

Aanwezig: Lieke, Marleen, Sharde, Angela, Gerion 

Notulist: Angela 

 

1. Welkom 

2. Notulen vorige vergadering. 

Staat op de website van Stroomm 

3. Mededelingen 

Lieke, Marleen en Mirte hebben de kanjertraining afgerond. We hebben er weer 

kanjers bij! 

4. Vanuit de directie 

● Subsidieplan en vervolgstappen 

We hebben de subsidie toegewezen gekregen! We gaan deze inzetten voor de   

basisvaardigheden in het onderwijs op gebied van taal, lezen en burgerschap. Vanwege een 

bijzondere constructie is deze subsidie al inzetbaar vanaf sept 2022 en eindigt deze officieel 

in januari 2024. Gerion heeft een plan van aanpak geschreven die is goedgekeurd door de 

MR en het team. Er wordt gerichondersteuning in de praktijk en op professionalisering.  

● Preventiemedewerker  

Gerion wordt de preventiemedewerker van onze school, MR geeft hier toestemming voor. 

Zij is verantwoordelijk voor het overzicht en bijhouden van het arbomeesterplan. 

● update Arbomeester/plan 

Gerion en Angela hebben het plan doorgelopen en actiepunten worden afgerond. 

● Vervanging Mirte 

Mirte wordt vanuit haar blessure tot eind schooljaar ondersteund door een extra leerkracht. 

Peter zal blijven. Voor 2 dagen staan zij samen voor de groep en 1 dag staat Peter alleen 

voor de groep. 

● Invulling groep 1/2 

Er staat nog steeds een vacature voor 0,4 fte open voor onze kleuterklas. Nu is Esther er tot 

de voorjaarsvakantie als invaller. Gerion gaat met HR in gesprek over er nu al een nieuwe 

sollicitatieronde komt of dat we wachten op de mobiliteitsronde aan het einde van het 

schooljaar. Personeel is moeilijk te vinden helaas. Gelukkig is Annemieke positief gestart. In 

groep ½ is digikeuzebord in werking gezet en laten we KIJK rustig uitfaseren. Het eerste 
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rapport zal nog wel vanuit KIJK gemaakt worden maar het 2e rapport wordt gedaan volgens 

het digikeuzebord. 

5. GMR 

We zijn blij te kunnen melden dat Karin van Buul namens onze school zal aansluiten 

als GMR lid en zij zal zitting nemen in de themaraad financiën. Lieke zal als voorzitter 

contact met haar opnemen om een volgende vergadering kennis te maken met 

elkaar. We zullen elke vergadering de GMR als agendapunt laten terugkomen. 

6. Rondvraag en sluiting 

-Angela vraagt of zij straks de begroting van het schoolreizen mag inzien. Ze is 

nieuwsgierig naar de kosten en de overwegingen die hierbij gemaakt worden. 

-Vanuit ouders zijn er mails gekomen over het roken aan de poort en de 

verkeerssituatie rondom school. Gerion gaat in de nieuwsbrief ouders verzoeken hier 

rekening mee te houden. Angela gaat via VVN kijken wat er mogelijk is om de 

kinderen zo veilig mogelijk van en naar school te laten komen. 

-De wens bestaat nog steeds om een fysieke scholing te volgen voor de MR. Om de 

kosten te drukken gaan we kijken of er in de omgeving meer MR leden zijn die willen  
 


