
Notulen MR overleg. 

Datum: maandag 7 maart 2022 

Tijd:  19.00 – 20:30 uur KC Heidepark 

Aanwezig: Siska Schiphorst, Robert Hulsman, Jeannine Klein Woolthuis,  Susanne Haarbrink en 

adviseren en informerend Marjanne van Drie (directie). 

Afwezig met kennisgeving:  Sofija Cipusev 

Opening door voorzitter 

Voorzitter heet iedereen welkom 

 

Notulen 17-01-2022. 

Deze worden akkoord bevonden en vastgesteld. 

Tussentijdse evaluatie heeft niet plaatsgevonden i.v.m. wisseling directie. In overleg met 

Marianne van Drie wordt dit nog opgepakt. 

 

Agenda 

1) Kennismaking met interim directeur Marjanne van Drie. 

3 dagen in de week. In ieder geval tot zomervakantie. 

Speerpunten: 

- Hoe keer je de beeldvorming van de school? 

- In kaart brengen van cultuur, structuur, wat er aan de hand is. 

- Waar moet ik me op focussen 

- Evaluatie: WMK Werken met kwaliteit, vragenlijst op meerder indicatoren. 

- Gehoord wat er speelt en wens is vanuit MR om aandacht besteden aan ouder 

tevredenheid. 

- Goed luisteren en zien! 

Extra gelden gekregen van ministerie moeten nog op voor eind december, zullen worden 

aangewend voor leesbevordering en -motivatie. 

NPO gelden worden doorgeschoven naar 2022 waardoor de LIO-er en onderwijsassistent 

kunnen blijven tot zomervakantie. 

Energiekosten kan niet echt veel aan worden gedaan energieprijzen zullen stijgen. 

Duurzaamheid ligt meer bij OOZ, op eenheidsniveau kan niet veel mee worden gedaan 

 

2) Corona, stand van zaken 

De rust is wedergekeerd. 

Klassen zijn weer compleet. 

Ouders 1 en 2 komen weer binnen. 

In nieuwsbrief vermelden dat alles weer via voordeur naar binnen kunnen. 

Thuis onderwijs ging over algemeen goed. 

 

3) Voortgang invulling vacature leerkracht groep 6 

Er is een kandidaat, heeft grote interesse, wil dit heel zorgvuldig aanpakken. Hopen dat ze dit 

gaat doen. 

Fayette blijf nog tot meivakantie op groep 6 en er wordt nog een aanvullende kracht gezocht. 

 

4) Voortgang MR verslag, i.v.m. ontbreken deel Partou. 



Besloten wordt dat MR jaarverslag mag eruit zonder het deel van over Partou. (Siska sluit dit 

kort met Sofija). 

 

5) GMR: - Nieuwsflits GMR 

Sandra nog even vragen of ze heeft teruggekoppeld naar GMR of er meer duiding kan komen 

over de notulen van GMR. 

 

6) Vervanging en taken Sandra (GMR, lief en leed) 

Suzanne neemt taak over van Sandra. 

 

 

7) Rondvraag: 

Geen 

 

8) Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering en wenst ieders een fijne avond toe. 

Volgend overleg 9 mei 2022, 19:00 uur, KC Heidepark 



Jaarplanning MR 2021-2022 

maanden Vaste terugkerende onderwerpen Wie 
verantwoordelijk 

Ter …. Onderwerpen komend jaar 

 20-09-2020 - Taakverdeling MR 
Jaarplanning MR 

- Financieel jaarverslag ouderraad 
 

MR  
MR leden 
MR 

Vaststelling  
Vaststelling 
Vaststelling 

- Samenwerking Partou 
- Samenwerking scholen 

Lemelerveld 

15-11-2021 
 

- Formatie – teldatum = oktober 
- MR verslag (oktober) 

Directeur 
Sandra/Sofija 
 

Informatie 
Vastelling 

 

17-01-2022 
 

- Tussenevaluatie jaarplan Kindcentrum 
- Begroting-realisatie t/m januari 
- Terugkoppeling extra evaluatie alle groepen 

Directeur 
Directeur 
Directeur 

Informatie 
Informatie 
Bespreking 

 

07-03-2022 
 

- MR verslag (maart) 
- Prognose van aantal leerlingen volgende  

schooljaar 

Sandra/Sofija 
Directie 

Vastelling 
Informatie 

 

09-05-2022 
 

- Vakantieroosters  
- Klasse indeling – gekoppeld aan formatie 
- Vergaderdata MR na zomervakantie 
- Begroting-realisatie t/m april 
- Aftreding MR ouderengeleding   

MR 
Directie 
MR 
Directeur 
MR 

Vaststelling 
Informatie 
Vaststelling  
Informatie 
Bespreking 

 

20-06-2022 
 

- Jaarverslag Kindcentrum 
- Jaarplan Kindcentrum 
- Schoolgids  
- Budget MR volgende schooljaar 
- Begroting ouderraad volgende schooljaar 
- Terugkoppeling extra evaluatie alle groepen 
- MR jaarverslag (juni) 

Directeur 
Directeur 
Directeur 
MR 
MR 
Directie 
Sandra/Sofija 

Vaststelling  
Vaststelling  
Vaststelling  
Vaststelling  
Vaststelling 
Bespreking 
Bespreking 

 

12-09-2022 
 
 

- Financieel jaarverslag en begroting 
- Statuut werkverdeling plan (leerkrachten) 

Directie 
Directie 
 

Informatie  
Vaststelling 

 

Schoolplan loopt tot 2023 dan weer op de agenda



 


