
 

Notulen MR  

Datum: 4 april 2022 
Tijd: 19.00 – 20.30 uur 

    
1. Opening 

- Vaststellen agenda 
Geen wijzingen 

- Notulen vorige vergadering 
Vastgesteld 

- Voorstellen Sander 
 

2. Mededelingen / punten door directie 
- Groene schoolplein 

22 april wordt er gestart met de eerste fase van het groene schoolplein. Zoveel 
mogelijk worden werkzaamheden buiten schooltijd uitgevoerd. I.v.m. de veiligheid 
wordt de afscheiding afgezet met hekken. Er komt een crowdfundingsactie (vanuit 
ouders) en er wordt een lentefair georganiseerd, om inkomsten te genereren. 

- Mobiliteitsplan 
Dit plan wordt opgesteld als er een leerkracht moet vertrekken, hier heeft de MR 
instemmingsrecht over. Dit plan wordt voorafgaand aan verplichte mobiliteit 
opgesteld. Het is verplicht om iedere twee jaar dit plan te herzien. Er wordt ernaar 
gestreefd om het mobiliteitsplan dit schooljaar opnieuw vast te stellen. 

- Frits 
22 april gaat Frans Hendrikx met pensioen. Frits sluit bij Frans aan, om te kijken om 
wat voor werkzaamheden het gaat. Frits kijkt of hij deze taken als vrijwilligerswerk 
wil gaan doen. Het zou mogelijk om 3 dagen in de week gaan.  

- Thijmen/Tessa 
Zij zijn 2 stagiaires bij ons op school. Thijmen doet de PEP-opleiding. Tessa is een 
HBO-pedagogiek student. Zij ondersteunen allebei een gezin met een hulpvraag. 

 

3. Punten voor directie 
- Concept vakantierooster 2022/2023 

Voor alle Optimusscholen begint de zomervakantie op 17 juli 2023. 
Deze wordt komende weken verder ingevuld. 

- Formatieplan 2022/2023 
Opzet formatie besproken. Optimus heeft een oké op deze opzet gegeven. De NPO-
gelden worden komend schooljaar ingezet t.b.v. kleine groepen. 

- Schoolgids en –kalender 2022/2023 
De schoolgids is vorig jaar geheel geüpdatet, er zullen kleine aanpassingen gedaan 
worden. Deze komt ter goedkeuring nog in de MR. 
De kalender is hierboven besproken. 

 
4. Punten activiteitenplan 
- Reglement MR 



 

Geen veranderingen nodig. 
 

- OR-begroting 
Voor komend schooljaar komt er nog een begroting, deze komt ter goedkeuring langs de 
MR. 

 
5. Wat verder ter tafel komt 
- Nieuw MR-lid 

Sander is welkom bij de volgende vergadering, 13 juni. 
 

6. Rondvraag 
We plannen een informeel moment om het schooljaar af te sluiten.  


