
Notulen vergadering 10-05-2022

Aanwezig: Sarina, Sandra, Dennis, Inge, Andrea (voorzitter) Simon.

Afwezig: Susan

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Agenda Notulen
Kennismaken nieuwe MR lid (Simon
Wever)

Welkom Simon. We hebben kennis gemaakt
en afgesproken dat Simon een
kennismaking stukje schrijft voor in de
nieuwsbrief voor de bekendmaking dat
Simon het nieuwe MR lid is.

Formatie Annemiek spreekt ons bij over de formatie;
zelfde aantal groepen. Twee leerkrachten
nemen ouderschapverlof op. Deze uren
worden opgevangen door een nieuwe
leerkracht waarmee de formatie weer rond
is voor schooljaar 22/23

Vakantierooster definitief Annemiek houdt de lijn van de afgelopen
jaren vast, wel iets moeten schuiven, i.v.m.
Sarkon studiedagen, maar alles weer gelukt
en goedgekeurd. Het vakantierooster komt
t.z.t. op de site te staan.

Werkdrukgelden en NPO gelden
(informeren)

Deze gelden worden op dezelfde manier
ingezet als dit jaar.
Verdere info volgende vergadering.

Oudertevredenheidspeiling t.o.v.
landelijk gemiddelde.

Medewerkers tevredenheid onderzoek

Hier is navraag naar gedaan. Landelijk
gemiddelde wordt pas in juni
bekendgemaakt; komt terug op de
volgende vergadering.

Een zeer goede beoordeling van de school
door de leraren, o.a. methoden, onderwijs
meerbegaafden en contact met de ouders
zijn gestegen, (nieuwe lesmethoden, inzet
NPO /werkdrukgelden gelden en “einde”
Corona maatregelen) met een zeer positief
gevolg voor de algemene beoordeling.

Oekraïne (leerlingen) Op dit moment geen aanmeldingen.
Mochten er aanmeldingen komen, dan
kunnen de kinderen doorverwezen worden
naar de SAS/de Mient.

Schoolgids Annemiek is begonnen aan de actualisering
naar dit schooljaar.

Werkgroep financiën (na 2022) Annemiek zit in de werkgroep. De groep
wordt begeleid door een extern bureau.
Werkgroep loopt en voorstellen worden
gemaakt. Komt o.a. een innovatiepotje
overkoepelend om de voorloper van een
project wel iets te ondersteunen, deze
neemt immers het risico.
Ook moet er natuurlijk worden gekeken
naar kleine scholen, versus grote scholen
en verdeling van de gelden. Rol MR wordt



waarschijnlijk groter i.v.m. meer
bevoegdheden school.

Verder zonder Annemiek

Notulen GMR bespreken Besproken, geen op of aanmerkingen.
Rondvraag / afronden Sandra heeft een voorstelling gezien van

www.positiefcoachen.nl en vond dit zeer
leuk en interessant. Ze gaat dit met het
team bespreken en wellicht de ouderraad of
dit een idee is voor een thema avond.

http://www.positiefcoachen.nl

