
Agenda MR  
24 maart om 19.30 uur  

 
Aanwezig:  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Vorige notulen 

Gecorrigeerd en klaar voor de website. 

 

3. Voortgang vacature 

Don en Gregor zijn nog niet in gesprek gegaan met de ouder die zich heeft gemeld. Dit wordt 

nu alsnog ingepland. De ouder die Gregor heeft gebeld ziet er voorlopig vanaf. 

 

4. Voorbereiden “kopje koffie met AC/MR/VC 

Moment wordt op een woensdag ingepland van 11 uur tot 11.45 uur.  

 

5. Verwachtingen formatie komend schooljaar 

- NPO 

- werkdrukvermindering gelden 

- zwangerschapsverlof  

Er zijn te weinig leerkrachten op de invallijst. In verband met de zwangerschapsverlof heeft 

Johan waarschijnlijk een sollicitatie. Wij willen Johan meegeven om creatief te denken wat te 

doen met de formatie. Ook omdat er steeds veel leerkrachten uitvallen (door Corona), er 

geen vervanging is waardoor er soms kinderen naar huis worden gestuurd en er is geen 

werkdrukvermindering is voor de leerkrachten. 

 

6. Terugkoppeling MR naar Johan (Johan schuift om 20.30 uur aan) 

 

7. Eerste bespreking schooljaarplan 

Veel zaken van dit jaar zijn niet doorgegaan. Deze worden doorgeschoven naar volgend 

schooljaar. Daarnaast zijn er ook dingen behaald. (bijvoorbeeld kleuter volg systeem). 

 

8. Schoolontwikkelingen 

- schoolreisje/kamp: schoolreisje commissie komt weer bij elkaar. Schoolreisjes worden 

april/mei georganiseerd, Kamp staat gepland op 22-23-24 juni. 

- Corona:  regels zijn zo goed als weg. Er missen toch nog steeds kinderen door Corona.  

- update open dag: vorige week was er een open dag. Er waren best veel gezinnen om te 

kijken. Voor de open dag was er ook al veel belangstelling. Hiervan zijn al 3 aanmeldingen. 

Overdag waren er 2 hulpouders vanuit de AC. ’S Avonds waren er geen hulpouders, dit is een 

aandachtspunt voor volgend jaar. 

- aanvraag subsidie IKC: Morgen presenteren Maartje en Johan hun plan aan de commissie.  

- Oekraïne: PCBO is nu de penvoerder. Er is nu een vacature geplaatst voor leerkrachten.  

Daarnaast is er naar een locatie gekeken. Het ligt er aan hoeveel kinderen komen. Volgende 

week worden er sollicitatiegesprekken gepland. 



9. Rondvraag  

-ouderbijdrage: de ouderbijdrage is vrijwillig, is het dan zinvol om een ouderbijdrage te 

vragen? Kan het niet in een soort sponsoractie o.i.d. worden omgezet.  

-leescircuit, kan dit weer beginnen? Johan gaat dit meenemen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


