
Notulen MR vergadering 8 februari 
 
Locatie:  op school 
Datum:  5 april 2022 
Tijdstip: 19.30 uur 
Aanwezigen:  Wendy en Monique (oudergeleding) 
  Noortje en Simone ( personeelsgeleding)   

Gillian Garritzen ( directie) 
 

Opening: 

Wendy heet iedereen van harte welkom.  

Notulen vergadering 14 december: 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd 

worden.   

Bijeenkomst GMR 10 mei: 

Unaniem wordt besloten dat we niet deelnemen aan de GMR bijeenkomst op 10 mei, i.v.m. onze 
drukke agenda’s.  
Ook het programma spreekt ons niet aan.  
 
Begroting: 
 
We hebben samen de begroting bekeken en besproken. Hier en daar zullen nog wel een aantal kleine 
aanpassingen worden gedaan.  
Er zijn verder geen vragen/ opmerkingen over de begroting. Het is duidelijk toegelicht hoe de 
bedragen tot stand zijn gekomen.  
 
Voorstel vakanties en studiedagen 
 
Doordat de kleuters meer dagen gaan draaien in het nieuwe schooljaar, kunnen er meer 
studiemomenten worden ingepland. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk middagen te 
plannen, zodat de leerlingen toch een 5-daagse schoolweek hebben. Dit geeft meer rust en structuur 
en geeft een beter leerrendement aan de kinderen.  
Voorstel van Monique en Wendy of het mogelijk is om ergens een studiedag ervan te maken, i.v.m. 
werk ouders. Vaak moeilijker om een middag vrij te regelen dan een hele dag.  
Gillian zal zich er nog eens naar kijken.  
 
Samenwerking MIK: 
 
De gemeente is ook overstag.  
Gemeente kwam wel met voorstel om er een gezonde school van te maken, maar dit kost te veel 
geld en het bestuur heeft dit voorstel afgewezen.  
Samenwerking met MIK verloopt goed. Peuterleiders ook positief. MIK gaat ook scholing volgen.  
In het nieuwe schooljaar zullen zij ook meer en  langere dagen gaan draaien, namelijk maandag, 
dinsdag en donderdag van 7:30 uur tot 13:00 uur. Daardoor voldoen we ook aan de VVE norm.  
In toekomst misschien uitbreiding naar 4 dagen. Dit ligt eraan hoe het allemaal gaat verlopen en of er 
veel vraag naar is.  



Zorgpartners worden ook zoveel mogelijk in school gehaald ( zoals de logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, GGD), waardoor er kortere lijntjes ontstaan en er knooppunt-overleggen kunnen 
plaatsvinden met deze zorgpartners.  
 
BSO gaat open in het nieuwe schooljaar. Is natuurlijk wel afhankelijk van het aantal kinderen die zich 
aanmelden.  
De vakanties en de woensdagen + vrijdagen zullen voorlopig nog op de Wereldster zijn. Op dit 
moment is uitbreiding nog niet mogelijk.  
 
MIK regelt het nieuwe personeelslid, die zal gaan functioneren als onderwijsondersteuner op school 
en de naschoolse opvang zal gaan doen. Onder schooltijd wordt dit personeelslid gedetacheerd.  
 
Tot nu toe alleen maar positieve reacties van ouders over de BSO.  
 
Er zullen nog 2 informatieavonden gaan plaatsvinden. 1 avond over de speelleerschool en 1 avond 
over de BSO.  
 
Verbouwing: 
 
In de meivakantie wordt er al gestart met de verbouwingen. In klaslokaal van groep 3+4 zal een raam 
geplaatst worden. En in klaslokaal van groep 5+6 zal er een muur geplaatst worden.  
Ook zullen de gangen geverfd worden.  
 
In de zomervakantie gaan ze verder met de verbouwing.  
Dan zullen de vloeren in de gangen op de onder verdieping en de trap worden aangepakt.  
 
100-jarig bestaan: 
 
Dit loopt allemaal.  
In september zal er iedere vrijdag iets georganiseerd worden voor de kinderen. September wordt de 
feestmaand waarin we het 100-jarig bestaan gaan vieren. De laatste vrijdag zal de reünie 
plaatsvinden.  
 
Ouders en leerlingen zijn al geïnformeerd over het schoolreisje.  
Ook is er een bericht via Facebook gedeeld i.v.m. de reünie. (  hier wel nog weinig reacties op).  
Voorstel om het via Meer Vandaag en geulbode te delen om meer mensen te bereiken.   
 
Wvttk: 
Monique:  
- Hoe staat het met Oekraïense vluchtelingen: Innovo heeft aangeven dat ze hiermee bezig zijn.   
 
Rondvraag 

Geen vragen bij de rondvraag.  

We sluiten de vergadering om 21.00 uur.  

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 2 juni  

  


