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  Notulen MR 27 september 2022 
 

Tijdstip: 18.30  – 20.00 uur  

Aanwezig: Hannan, Sobia, Chiara, Cynthia en Nina. Christelle en Zeynep als toehoorders. 

Agendapunten  

0. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

 

1. Personele update en lerarentekort.  

De vacature voor een gymleerkracht staat nog open. De vacature is via diverse kanalen 

opnieuw online gezet. Leonardo geeft het gehele schooljaar op vrijdag les. Er is een 

onderwijsassistent aangenomen voor twee dagen per week. De school is ingeloot voor 

de subsidie ‘Rijke Schooldag’. Hierdoor kunnen er meer naschoolse activiteiten 

georganiseerd worden, de coördinatie hiervan gaat binnenkort van de start.  

 

2. Jaarplan 2022 - 2023 

Er wordt een toelichting gegeven op het jaarplan.   

  

3. Schoolplan  

Dit schooljaar wordt een nieuw schoolplan geschreven voor de komende vier jaar. Op 

30 september staat de studiedag in het teken van het schoolplan. Op 15 november 

wordt het schoolplanspel gespeeld met ouders, om ook input te krijgen van ouders.  

 

4. Plan onderwijs ten tijde van Corona 

De school heeft een noodplan ‘onderwijs in tijde van Corona’ gemaakt. Dit plan is 

toegelicht. De medezeggenschapsraad stemt in met dit plan.  

 

5. Kosten schoolreis  

Het is afwachten hoeveel de schoolreis kost volgend schooljaar en of er wederom 

subsidie verstrekt wordt door de gemeente. Mogelijk zal er een aanpassing gedaan 

moeten worden om de kosten beheersbaar te houden. Bekeken wordt of er hesjes voor 

groep 1 t/m 3 aangeschaft kunnen worden.  

 

6. Wat verder ter tafel komt.  

Het ophalen van de kinderen van groep 3 aan de voorkant is lastig voor ouders met 

meerdere kinderen. In het team zal het ophalen nog een keer besproken worden. Het 

uitgangspunt hierbij is de veiligheid, zodat de leerkracht zeker weet dat het kind met de 

ouder/verzorger meegaat.    

 

7. Afronding 

De volgende vergadering is op 15 november 2022, er is dan geen inhoudelijke 

vergadering in verband met het schoolplan. De volgende vergaderdata zijn:  

17 januari 2023, 28 maart 2023 en 13 juni 2023.  


