
Notulen MR5 2021/2022

Datum : dinsdag 17 mei 2022
Aanvang : 19:30 uur
Locatie : De Mariënborn

Notulist : Rik
Aanwezigen : Rik Buser, Carmen Willems, Marga Bergsma, Wilma Meulendijks en Patricia

Put (vanaf 20:00 uur)
Gast(en) :

1. Opening vergadering
2. Overlegpunten zonder directie

a. Status sollicitatieprocedure nieuwe directeur: Maurice van Kouwen start per 1
juli, dit is inmiddels ook gecommuniceerd naar zowel het team als de ouders /
verzorgers.

b. Terugkoppeling GMR middag: wanneer dit volgend jaar weer wordt
georganiseerd, moet goed worden gekeken naar de inhoud. Dit jaar was het
niet erg zinvol.

3. Overlegpunten met directie (vanaf 20:00 uur)
a. Verkeersveiligheid rondom school (n.a.v. bericht ouder + zie actielijst)

Rik Vooijs heeft in het verleden contact gehad met de gemeente, vanuit de
MR is dit contact er nooit geweest. Patricia heeft contact gehad met de
Marlijn. Zij ervaren ook problemen met verkeersveiligheid, ook aan de Van
Spaenweg. We gaan in contact met MR Marlijn, zij vinden het fijn om dit
probleem samen op te pakken. Tot nu toe heeft MR Marlijn weinig positieve
ervaringen m.b.t. de gemeente. Patricia levert contactgegevens voorzitter MR
Marlijn (Jet Hangelbroek). Wilma neemt dit contact op.

b. Terugkoppeling overleg meerjarenbegroting met Yvonne Visser (Bestuurder)
(zie actielijst) naar aanleiding van benodigde structurele bezuiniging vanaf
schooljaar 2023.
Carmen, Marga en Patricia hebben een prettig gesprek gehad. Yvonne gaf hen
alle ruimte om problemen goed uit te leggen. Zij toonde een goed luisterend
oor. Er is goede hoop dat er een bestuursbesluit mogelijk is, zodat de
aangekondigde bezuiniging komend schooljaar nog niet hoeft plaats te
vinden. Patricia is nu bezig met de onderbouwing van de wens voor dit
bestuursbesluit. Er zijn vragen gesteld aan het bestuur over de
meerjarenbegroting, de antwoorden op deze vragen zullen met het team
besproken worden. Voor schooljaar 2023/2024 zal een structurele bezuiniging
wel echt noodzakelijk zijn. De nieuwe directeur zal hier in het begin van het
nieuwe schooljaar verder vorm aan moeten geven..

c. Stand van zaken 5 gelijke dagen model (zie actielijst)
Bij het werkverdelingsplan zal er over gesproken worden om te kijken of er
binnen het team draagvlak is.



d. Stand van zaken communicatiebehoefte (zie actielijst + vervolg op notulen
MR4)
In groep 5 zijn er bij ouders vragen gekomen over waarom de kinderen nog
maar één keer per week de gymleerkracht hebben. Dit komt vanwege het
roulatiesysteem, is geen bezuiniging. De bevoegde leerkrachten hebben een
periode in het jaar zelf gym gegeven. Goed om dit als opfrisser te
communiceren naar ouders.
Agendafunctie en nieuwsbrief zijn niet gecommuniceerd, dit is geen onwil
maar lastig te regelen in combinatie met alle werkzaamheden.

e. Vakantieregeling (vaststellen studiedagen schooljaar 2022-2023)
Studiedagen waren dit jaar verdeeld over verschillende werkdagen. Voor
komend schooljaar zijn er 6 studiedagen gepland, waaronder de studiedag van
Flores. Het vakantierooster wordt gedeeld door Patricia via de mail.

f. Werkverdelingsplan
Gestart op 4 april, nu is een enquête uitgezet naar teamleden. Er zijn
meerdere datums gepland om dit plan te bespreken. Op 30 juni wordt het
werkverdelingsplan besproken in de MR.

g. Stand van zaken ambities en doelen jaarplan 2021-2022
Er zijn vorderingen gemaakt op het gebied van EDI, de meerwaarde wordt
steeds meer gezien waarbij mooie resultaten worden behaald. Groeibewust
kleuteronderwijs laat ook zeer mooie resultaten zien. De leerteams draaien
goed. Op veel vlakken is ontwikkeling te zien. Verder wordt nu gewerkt om het
compacten en verrijken verder uit te werken.

h. Rondvraag: Voor Oekraïense kinderen wordt door Jeroen Verhoeven
(Bernulphus) binnenkort een groep gestart voor de hele gemeente. Hier
worden nog leerkrachten/hulp voor gezocht, gaat niet ten koste van formatie
scholen.

4. Sluiting

Volgende vergadering: donderdag 30 juni om 17.00 uur, aansluitend etentje Oude Herberg.
Carmen reserveert.

Actielijst

Uit MR Wat? Wie? Plandatum

4
Communicatie agendafunctie social schools

Patricia z.s.m.



5
Contactgegevens voorzitter MR Marlijn delen
met Wilma Patricia z.s.m.

5
Contact opnemen met voorzitter MR Marlijn
betreffende verkeersveiligheid Wilma z.s.m.

5
Delen vakantierooster en voorstel studiedagen

Patricia z.s.m.


