
 

 

Agenda: 23 mei 2022 

AANWEZIGHEID 

• Jeannette (V) 

• Isabelle 

• Lianne 

• Mirjam 

• Ivo 

• Mark 

• Charles 

• Antoinet START: 19:30 - EIND: 21:15 

Toehoorders 

• Miquel  

• Yvonne  

Op Locatie 

 

Onderwerp  inhoud Notulen 

Mededelingen Formatie 
Begeleiding jonge leerkracht 
Groep 7: rots en water 

• Formatie is redelijk rond. Door vertrek 
van 1 leerkracht, zal een nieuwe 
aangetrokken worden (voordat het 
nieuwe schooljaar start). 

• Voor dit schooljaar wordt ondersteuning 
ingezet voor een jonge leerkracht. 

 

Educatieve reizen 
en kamp 

We willen de ouderbijdrage voor 
de educatieve reizen verhogen met 
5 euro, voor kamp met 10 euro.  
Antoinet zal een toelichting geven 

• Als voorbeeld; Bussen zijn veel duurder 
geworden. En uit eigen middelen moet al 
meer dan 1000 euro 

• Van 25 naar 30 euro (Educatieve Reizen) 
+20% verhoging 

• Van 75 naar 85 euro (Kamp) +13% 
verhoging  

• Hou intern rekening met de situatie 
indien een groter gedeelte niet zou gaan 
betalen.  

• MR stemt in met het voorstel de tarieven 
te verhogen 
 

Ouderbijdrage TSO Verhoging van 10,00  ivm de 
loonkosten stijgingen voor de TSO 

• 160 – 170 euro standaard per kind per 
jaar.  

• 50 – 55 euro voor ouders met steun pas 

• Vrijwilligers aantrekken is nog steeds een 
grote uitdaging. 

• MR stemt in met het voorstel de tarieven 
te verhogen 



 

NPO • Hoe wordt de NPO gelden 
ingezet.  

• In de bijlage aan artikel 
vanuit het ministerie waar 
de MR op moet letten 

• Ingekomen stukken: 
o Artikel ministerie  
o NPO plan 

Spoorzoeker 

• Bewijslast directie > hoe krijgen we als 
MR bewijs dat het oplevert? 

• Welke mijlpalen bepalen we of de 
middelen anders moeten worden 
ingezet? 

• Voorbeeld van lezen besproken en de 
extra voortgang bepalen. 

• Uiteraard kan niet elke extra investering 
worden gemeten, maar de uitdaging is 
gegeven. 

•   

Sociale 
veiligheidsmonitor 

De sociale veiligheidsmonitor  is 
afgenomen. Dit is ter informatie 

• Ingekomen stuk; 
Schoolscan en leerlingen 
tevredenheid 

• Het verschil tussen afgelopen jaren mbt 
de score van diezelfde klas zit een 
contant verschil (0,6). Interessante 
observatie om over na te denken. 

• Volgende stap is het Kanvas programma, 
dat in Mei wordt behandeld. 

Vakantierooster Deze is in de mail al 
gecommuniceerd en kan 
goedgekeurd worden 

• MR stemt mee in 

Koersplan In de bijlage een presentatie van 
het koersplan. 
Wanneer hier nog vragen over zijn, 
kunnen deze gesteld worden 

• Depending on feedback it’s approved  

• Next MR we will sign-off on the content. 
 

Huisvestiging  • Een email vanuit Directie is verstuurd 
naar alle ouders, maar nog niet naar het 
personeel. 

• De dependance zal vernieuwd worden 
omstreeks 2027. 

• Aandacht om terug te denken aan de 
lessen die we hebben gedocumenteerd in 
2016.  

Verkiezingen Het verloop van de verkiezingen • 125 mensen gestemd. 

• Miquel en Yvonne hebben de meeste 
stemmen gekregen en hebben de positie 
aanvaard.  

VOLGENDE 
VERGADERING 
 4 JULI 19:30 – 
20:20 

• Schoolgids 

• Afscheid Charles / Marjan / 
Jeannette  

• Korte vergadering van een 
uur. 

 

Rondvraag • Geen  

 


