
 

Notulen van de MR-vergadering van 09-02-2023  
 
Aanwezig: dhr. Van Dijk, dhr. Bouw, dhr. Koster en dhr. Peters 
Afwezig: dhr. Van Laar 
 
Tijdens deze vergadering hebben we de volgende zaken besproken: 

➢ Groep 1-2 voor het seizoen 2023-2024 wordt een grote groep (40 kinderen). Onder 
ouders wordt hier al over gesproken hoe dat allemaal zal wezen. Advies vanuit MR: Zorg 
als school ervoor dat na de voorjaarsvakantie het intern helder is hoe de school hiermee 
om zal gaan en hoe zaken er concreet uit zullen gaan zien en communiceer dit voor eind 
maart richting ouders. 

➢ Dhr. Bouw wordt verantwoordelijk voor een wervingsfolder. 
➢ I.v.m. het vertrek van dhr. Koster als directeur van de school en de benoeming van dhr. 

Bouw als nieuwe directeur ontstaat er een vacature in de personeelsgeleding van de 
MR. Als MR willen we het team van de school het voorstel doen om dhr. Keijzer hiervoor 
te benoemen. 

➢ Dhr. Van Dijk wil graag met de commissie Financiën van het bestuur om de tafel i.v.m. 
het vaststellen van de begroting van de school. Hij zal zelf hiervoor contact leggen met 
de betreffende bestuursleden. 

➢ De overige agendapunten waren informatief en daar zijn verder geen acties uit voort 
gekomen. 

➢ Volgende vergadering is op D.V. donderdag 18 april van 16.30 – 17.30. De laatste 
vergadering van dit seizoen zal zijn op D.V. 13 juni. 

 
 

Actielijst 
 

Actiepunt: Verantwoordelijk: Gerealiseerd: 

Duidelijk maken naar ouders 
hoe de situatie er uit zal gaan 
zien m.b.t. groep 1-2 van het  
seizoen 2023-2024 

Dhr. Koster voor eind maart 2023 

Opstellen van een 
wervingsfolder 

Dhr. Bouw voor eind maart 2023 

Voorstel om dhr. Keijzer te 
benoemen in de vacature 
binnen de MR 

Dhr. Koster Voor eind maart 2023 

Gesprek met commissie 
Financiën van het bestuur 
over de begroting van de 
school 

Dhr. Van Dijk Voor eind maart 2023 

 


