
 

Notulen MR  

Onze Bouwsteen  
Datum: 13 juni 2022 

 

Aanwezig: Sander, Marjoke, Suzan, 

Rinquettte (tel.), Monika, Stella 

    
1. Opening 

Sander meenemen in de distributielijst. 
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 
2. Mededelingen / punten door directie 

Suzan bedanken we voor haar jarenlange inzet. 
 

3. Punten directie 
- Formatieplan 2022/2023 

Door de aanmelding van nieuwe leerlingen is er voor komend schooljaar op de 
maandag een vacature 1/2 voor 0,2 fte bijgekomen. Binnen de stichting wordt deze 
vacature ingevuld. 
Volgens dit plaatje kan de basis, zeker het eerste half jaar aan de groepen 1 tot en 
met 4 het beste gelegd worden. 
T.a.v. formatiebrief: apart kopje van onderdeel NPO-gelden maken. Verder nog een 
aantal tekstuele aanpassingen. 

- Schoolgids en –kalender 2022/2023 
Schoolgids is niet doorgestuurd, deze is alleen aangepast qua namen, data en 
praktische zaken. Vorig jaar is deze al geheel doorgenomen. 
Thema week valt samen met de Kinderboekenweek. Het thema is dan het thema van 
de Kinderboekenweek. 
Er wordt bij het plannen van de studiedagen met meerdere factoren rekening 
gehouden. Er is voor ouders een evenredige verdeling wat betreft de studiedagen. Bij 
het plannen van de studiedagen is er rekening gehouden dat groep 1 /2 zoveel 
mogelijk dagen bij de vaste leerkracht gepland staat. 
Studiedag van dinsdag 30 mei wordt naar dinsdag 11 april verplaatst. 

- Schoolplan / Jaarplan, CvB neemt het document nog een keer door, wanneer de 
oudergeleding van de MR dit plan goedgekeurd heeft. 
Het nieuwe jaarplan wordt op dit moment opgesteld door het team. 
Er wordt een toelichting gegeven op het Schoolplan/jaarplan. 

- Werkverdelingsplan/taakbeleid 
Wordt op de komende studiedag van 24 juni opgepakt, zodat dit voor het komend 
schooljaar duidelijk is. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Mobibliteitsplan: is opgesteld door Optimus, bij gedwongen vertrek geeft dit 
protocol richting. Als school hebben we hierin alleen iets te zeggen over de 
puntenverdeling van het mobiliteitsplan. Het leerkrachtengedeelte van de MR heeft 
instemmingsrecht. Het personeel van Onze Bouwsteen is gevraagd om hier op te 
reageren. De urenverdeling is akkoord bevonden door de leerkrachten. 

 
4. Punten activiteitenplan 
- OR-Begroting 
- De begroting is nog niet klaar, aangezien er geen penningmeester in de OR is. 

Toevoeging Monika: Afhandeling financiën OR kan wel gegeven worden, onze 
administratief  medewerkster is tijdelijk penningmeester. Je kan als MR de financiële 
afronding van dit jaar bij haar opvragen. (Audrey Lucassen)  
Start volgend schooljaar wordt de begroting verwacht. 

- Jaarverslag MR opstellen 
Suzan en Marjoke pakken dit op. 

- Activiteitenplan MR opstellen 
Marjoke pakt dit op en deelt dit vervolgens met ons. 
Marjoke stelt een nieuwe app-lijst met de MR-leden van komend schooljaar op. 

 
5. Wat verder ter tafel komt 

MR uitje, 23 juni 18.00 uur. 
 

6. Rondvraag 
- 
 


