
 

AGENDA MR-VERGADERING 13 juni ‘19 

AANVANG 19.00 uur 

Aanwezig: Ellen van Beek, Debbie Nagtzaam, Arie de Man, Brechje Brouwers, Susanne Commandeur.  
 

 

 
1. opening 

 
We starten samen met de OR. Hier is kort het trakteren van groep 1/2 
besproken. 

2. Notulen 6 mei goedkeuren Notulen vorige keer goedgekeurd. 

3. Mededelingen MR en Susanne  Groepsindeling van groep 1/2 blijft komend jaar zoals ie is.  
Financien: er zijn nogal wat kosten komend jaar. De ramen zijn eigenlijk niet 
geschikt om veel open en dicht te gaan (te zwaar). Nieuw meubilair voor de 
kleuters. Vaatwasser is ermee gestopt. Susanne gaat kijken hoe we dit het 
komende jaar gaan begroten/oplossen. De vaatwasser is inmiddels 
vervangen door een andere. 
Susanne heeft een gesprek gehad met de gemeente, samen met de bso en 
Nikkids. Alles wat de school wil/nodig heeft is hier besproken. De gemeente 
heeft een voorspelling van Pronexis gehad die niet goed klopt. De 
voorspellingen zijn heel anders qua groei van het aantal leerlingen. Er is door 
Het Palet bij de gemeente aangegeven dat we straks ruimtegebrek gaan 
krijgen. Er komt een redelijk bedrag beschikbaar vanuit de gemeente om uit 
te breiden, ook de bso en Nikkids wil investeren. Ook het plein wordt 
volgend jaar verbeterd en vernieuwd. Het is handig om hierbij rekening te 
houden met de groei van de school. 

4. SOP School Ondersteunings Profiel. Dit profiel is opgesteld door Het Palet en 
geeft aan op welke wijze kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 



passend onderwijs krijgen. Er staat duidelijk in beschreven dat er niet teveel 
kinderen met oppositioneel gedrag, of een combinatieprobleem toegelaten 
kunnen worden. Uiteraard wordt dit wel per kind bekeken. Het document 
gaat naar de inspectie en moet bekeken en getekend worden door de MR.  

5. jaarverslag Aanpassen: Arie is geen voorzitter, dit is Debbie 

6. zorgplan Het is een zorgondersteuningsplan geworden. Dit is door Nelian nagekenen 
en is up to date. 

7. werkverdelingsplan Deze wijzigingen gaan plaats vinden om de werkdruk te verlagen: 
- Tournooien: deze moeten voortaan begeleid gaan worden door de 

ouders zelf. Als deze er niet zijn, dan geen tournooi.  
- Opschoondag groep 5/6: 1x in de 2 jaar. 
- Vossenjacht in projectweek: gaat niet meer door. 
- Doortje hoort nu definitief in het team.  
- Nog maar één ouderavond en één oudermiddag, ipv twee 

ouderavonden. 
- Er zijn een aantal studiedagen gepland, dit was deze keer lastig maar 

het is gelukt. 
8. Formatie/sollicitatiegesprek Sandra is aangenomen als juf groep 1/2 op donderdag en vrijdag. 

9. Meerjaren formatieplan 
 

Als de groei zo door gaat, hebben we een extra lokaal nodig, maar ook extra 
materialen en dit laatste jaarlijks. Dit moet mee genomen worden in het 
financieel plan. We hopen dat de formatie zo blijft. 

       10. Data MR nieuwe schooljaar Debbie geeft aan dat ze de vergaderingen graag aan het begin van de week 
heeft. Op maandag komt voor Arie het beste uit. We hebben de nieuwe 
vergaderdata vast gesteld voor 2019/2020. 

  

  

 

Actielijst: 

Arie wen Brechje moeten voor de zomervakantie het SOP lezen en terug aan Debbie geven. 


