
 

Notulen van de MR-vergadering van 6-10-2022 
 
Aanwezig: dhr. van Dijk, dhr. Koster, dhr. Bouw 
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Tijdens deze vergadering hebben we de volgende zaken besproken: 

• Het jaarverslag van de MR is vastgesteld, na de toevoeging dat de MR advies heeft 
gegeven over de gesprekkencyclus t.a.v. het functioneren. 

• De stand van zaken m.b.t. de peutergroep wordt besproken. De groep draait goed, maar 
heeft een flinke zorgzwaarte. Verder zijn er op dit moment 24 aanmeldingen, wat zorgt 
voor een grote 0-groep.  

• Rapportage inspectiebezoek: we bespreken de resultaten van het bestuursonderzoek 
van de inspectie. Hoofdlijn: is bestuur en toezicht goed afgebakend en functioneert dit 
voldoende? Er komt een herstelopdracht op dit gebied. T.a.v. de MR: wat adviseert de 
MR? Wat doet de bestuurder met dit advies? Hoe grijpt dit logisch in elkaar? Dit moet 
verder doordacht worden door bestuur en MR.  

• Traject directiewisseling: advies MR -> hou in de gaten dat het niveau van IB 
gewaarborgd blijft. Dit is goed neergezet in de afgelopen jaren, maar wisselt nu na 5 jaar 
van persoon. Waarborg de doorgaande lijn.  

• Begroting: Grote vraag: is het weerstandsvermogen van de school op peil en heeft dat 
betekenis voor de hoeveelheid groepen op school? 

• Draaiboek Covid-19: De MR kan zich vinden in het door de school opgestelde draaiboek. 
De school heeft de afgelopen jaren blijk gegeven van pro-actief beleid t.a.v. beperkende 
maatregelen en online onderwijs.  

• NPO-gelden: Vraag van de MR is hoe deze zijn besteed. Waar staat de school nu? Een 
aangenomen OA’er zit nu in haar 2e jaar. Aanpak spelling door externe adviseurs is 
afgerond. Executieve functies gaat naar experimenteerfase. Effectieve instructie en 
feedback is nog in uitvoering in personeelsvergaderingen en studiedagen.  

• N.a.v. bestuursvergadering: statuten bestuur worden aangepast. Er wordt nagedacht 

over de energietransitie voor na 2030, de aanpassingen van het speelplein en de 

financiën. Het strategisch bestuursbeleidsplan is vastgesteld. Het bestuur wil naar een 

compacte publieksversie van dit plan.  

 
Acties: 

• Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.  

• Besluit nemen over route advies richting bestuur.  

• MR-leden krijgen toegang tot Workspace 
 
 


