
Notulen MR VERGADERING  
Plaats;  Digitaal 

Datum 19-04 -2022 

Tijd; 17.30 -19.00 uur 

MR Leden; Ouders Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad 

(SS), Tamara Bosse (TB) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS) 

 Docenten Marian Westland (MW), Carine Ellermeijer (CE) en Alex 

Kuipers (AK)  

Aanwezig iedereen 

Afwezig  

Taakverdeling  Alex Kuipers (AK); verkeersveiligheid 

 Karin Visscher (KV); voorzitter; financiën 

 Marloes Martens (MM); , ouderparticipatie 

 Sahar Shirzad (SS); Verkeersveiligheid, ouderparticipatie 

 Tamara Bosse (TB); vice-voorzitter, financiën 

 Wim van Slijpe (WS); coördinatie plaatsing documenten website 

 Carine Ellermeijer; (CE); (notulen)  

 Marian Westland (MW); Notulist 

 

  Wie Tijd 

1 Opening & welkom  17:30 

  Welkom  

 Vaststelling agenda 

  

2 Vaststellen Notulen  17.35 

 Vaststellen notulen van 15 maart 2022. 

 

Geen op of aanmerkingen. 

 

 

 

3 Ingezonden stukken  17.35 

  Geen   

4. Speerpunten 2021/2022 Allen 17:35 

 Speerpunten 2021/2022 bespreken 

Vacature directeur 

Er vinden selectie gesprekken plaats op school op 

woensdag 18 mei met een groep. Ook een ouder en lkr. 

vanuit MR daarbij.  Woensdag 18 mei.  

 

‘Hei dag’ – Er is met het MT en directie besproken 

welke speerpunten we hadden. Waar willen we naar toe 

en wat nemen we mee en welke niet. Ook worden de 

toetsanalyses erin meegenomen en nieuwe punten die 

naar voren zijn gekomen. 

24 mei volgende hei dag.  

 

Op volgende MR  naar speerpunten 2022 – 2023 kijken.   

 

 

  



5.  Formatieplan 2022/2023 Allen 17:50 

 Formatieplan 2022/2023 

Claudia beantwoordt vragen.   

NPO gelden mogen over meer jaren uitgesmeerd 

worden.  Er zijn meerdere potjes met verschillende 

namen. Nu kijken we naar welk potje het eerst leeg 

moet.   

Volgend schooljaar kunnen we meer structureel gaan 

plannen.    

Daarbij wordt ook gekeken naar wat er binnen de klas 

kan en wat erbuiten moet gebeuren. 

 

De extra dans en muzieklessen vanuit de 

kwaliteitsgelden waren ook heel leuk. 

 

Virtuele wereld  kan gebruikt worden  in de klassen, 

voor corona of andere doeleinden.   

 

Verloop totaal: 10 fte’s minder?    Heeft te maken met 

geen vaste contracten.  (studenten) en kwaliteitsgelden 

/ corona inzetten die mogelijk wegvallen. 

Nog even naar kijken (actie Claudia), want bij 

gelijkblijvende leerling aantallen is het nog niet te 

verklaren waarom er dan 10 FTE aan leerkrachten 

minder nodig zouden zijn.  

Het formatieplan is getekend onder voorbehoud van en 

met toevoeging van bovenstaande opmerking (tav 

leerkrachten FTE’s). 

 

  

6. Financiën update, inclusief ZML CH/WS 18:00 

 Financiën update inclusief ZML gelden 

Nog steeds geen duidelijke afspraken, deze afspraken 

zullen dit schooljaar (2021/2022) niet meer afgerond 

kunnen worden. Er is dit jaar wel een blauwdruk door 

ons gemaakt. (met een expert van buiten).  Hopelijk kan 

ASG daar meer stevigheid voor bieden. Er ligt en 

objectief rapport.  We zijn voorzichtig met nieuwe 

aanmeldingen van ZML lln.  (nu 7 lln).   

 

 

 

 

 

 

  



7. Directie/UC mededelingen  18:15 

  Covid-19 update inclusief Leerachterstanden  

Reeds besproken bij punt 5. 
 

 Bespreken NPO gelden 

Reeds besproken bij punt 5. 
 

 Ouders mogen weer de school in.  Hiep Hoi.  

 Nieuw meubilair voor in de klassen komt in de  

zomervakantie.  Daarnaast ook aandacht voor 

inrichten gangen werkplekken in de loop van het 

volgende schooljaar.  

 Wat hebben ouders ervaren van het feest? 20 jarig 

bestaan van de school. 

Weinig.  Wel info via eigen lkr. ontvangen.  In de 

nieuwsbrief komt ook nog info. Klankenkaravaan 

had het heel goed georganiseerd.  

Kinderen hadden het wel leuk gevonden 

 

  

8. Overige punten  18:30 

  

Studiemiddagen 

- Gaan puzzelen (na heidagen). 

- Op volgende vergadering (31 mei) voorlopige 

planning / overzicht van studiedagen voor 

volgend schooljaar.  

- Ouders vinden het nu (te) veel studiedagen.   

Misschien structureel onderwijs tijd verkorten tot 

half 3 en dan minder studiedagen.    

- Clusteren van dagen? Wat is er mogelijk?  
 

- GMR  

- Ouderparticipatie speerpunten 2021/2022 

- Verkeer / parkeren 

 

  

9 Rondvraag  18:45 

  

Sahar : Afscheid Wim vanuit MR ?   
Doen we bij etentje 21 juni. Eventueel  kort 
vergaderen  vooraf.  Voorkeur voor: Boathouse.  
 
Alex: Vergadertijdstip zoals we nu doen is niet 
handig i.v.m. planning thuis. Ook digitaal 
vergaderen?   In de app zetten wat wij fijn vinden 
(Actiepunt voor allen). 
 
 
 

  

10. Sluiting vergadering  19:00 

    



 MR DATA 2021/2022   

 Data MR bijeenkomsten: 
1e MR: 21 sep 2021 

2e MR: 26 okt 2021 

3e MR: 30 nov 2021; geannuleerd 

4e MR: 18 jan 2022 

5e MR: 08 mar 2022; verplaatst naar 15-mar-2022 

6e MR: 19 apr 2022 

7e MR: 31 mei 2022 

8e MR: 21 jun 2022 (laatste van het schooljaar 2021/2022) 

  

    

    

    

 


