
 
 

 

Notulen MR-vergadering 7 februari 2022 

Oudergeleding: Maya de Jong, Reika Heij, Malou Kroezen  

Teamgeleding: Gizelinde van der Zee, Magda Hogenboom  

Directie: Elise Huibrechtse 

Notulist: Reika 

 

Welkom en vaststellen agenda 

Geen toevoegingen aan de agenda.  

Update corona 

Teamleden wisselen elkaar redelijk af met ziek zijn, hierdoor kunnen de zieke leerkrachten 

vervangen worden door collega’s die extra werken. Gelukkig zijn er heel weinig groepen 

naar huis gestuurd doordat er geen leerkracht beschikbaar was.  

Iedereen is blij met de aangekondigde versoepelingen.  

 

Teamzaken 

Formatie 2022-2023 

De afgelopen weken stond in het teken van het formatieplan voor volgend schooljaar. 

Wellicht dat interne wijzigen ervoor gaan zorgdragen dat één leerkracht boven formatief 

wordt. Normaliter treedt er dan een protocol in werking waardoor er intern de vraag wordt 

neergelegd of er een leerkracht op vrijwillige basis bij een andere school geplaatst wil 

worden. Elise heeft echter afgestemd met EduMare dat de leerkracht die boven formatief 

wordt geplaatst gedekt kan worden uit de gelden van het NPO-plan. Hierdoor treedt het 

protocol niet in werking. 

 

Zaken te bespreken met de directeur 

Update verkeerskundig onderzoek nieuwe locatie  

Een informatieavond heeft plaatsgevonden met de omwonenden van De Bosrand. De 

uitkomst van de avond was dat er weinig draagvlak is voor het plan voor nieuwbouw van de 

CNS op de locatie Mildenburglaan.  

Besproken wordt om vanuit de MR in overleg met andere belanghebbende partijen en om 

onderzoek te doen naar alternatieve locaties/plannen. 

 

Ingebrachte punten ouders 

• Besproken wordt dat iedereen op de hoogte is van het collectief ‘Wij de ouders.nl’. 

Vanuit school zal dit collectief niet worden gepromoot. 

• De schoolfoto voor schooljaar 2021-2022 is geregeld. De fotograaf komt op 10 mei.  

Informatie hieromtrent volgt t.z.t.  

 

Ingekomen post 

MR-Training 

Malou en Reika hebben één MR-training gevolgd. Een interessant onderdeel van de training 

was op welke manier wij (de oudergeleding) de achterban meer bij de MR kunnen betrekken. 

 

  



 

 

 

Datum volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 4 april, behalve als de uitkomsten van het onderzoek inzake 

De Bosrand eerder bekend worden gemaakt. 

 

Regioraad 

Weinig inhoudelijke zaken zijn er besproken. Voornamelijk financiële hamerstukken zijn 

besproken. Wel kwam ter sprake dat voor een leek de begroting niet te lezen is waardoor 

het lastig is om hier een inhoudelijk oordeel over te geven.  

Er is gesproken over het NPO-budget en over de besteding van het restant. Scholen zijn erg 

blij met het initiatief om ouders te betrekken bij het lerarentekort. Dit heeft al tot een 

positief resultaat geleid voor meerdere scholen.  

Daarnaast is de vraag gesteld wie van de personeelsgeleding van de MR wil doorstromen 

naar de GMR.  

 

Rondvraag 

Elise vraagt of de MR een jaarverslag van voorgaande jaren kan overleggen. Maya geeft aan 

dit na te vragen bij een voormalig MR-lid. 

 

 

   

 


