
Notulen 30-03-2022 

1. Opening 

20:10 

 

2. Voortgang jaarplanning 

We zijn met alle punten van het jaarplan bezig of staan op de planning om aangepakt te 

worden. Sommige punten zijn zelfs al geëvalueerd (o.a. Kansrijke Combinatiegroepen).  

De conclusie van de evaluatie is dat we bij spelling moeten gaan kijken welke aanpak we 

gaan gebruiken. Dit gaan we dit schooljaar nog beslissen. Verder zijn we vooral nog bezig met 

het ons eigen maken van de nieuwe werkwijze.   

Aan het einde van het schooljaar (de vergadering in juli) komt er een evaluatie van het 

jaarplan, deze komt ook terug in de MR en gaat naar het bestuur.  

 

3. Formatieplan 2022-2023 

Het leerlingaantal voor komend schooljaar wordt zo dat we allemaal 2-combi groepen 

kunnen maken, groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

Qua formatie kunnen we dit rond maken, de verdeling qua leerkrachten is nog niet duidelijk. 

Hier gaan we in een vergadering op 19 april naar kijken. Tijdens de volgende MR vergadering 

komt dit terug.  

De coronagelden van 2022-2023 hoeven niet uitgegeven te worden aan de formatie.   

 

4. Wat verder ter tafel komt 

- Noortje, het financieel verslag wil de OR aan het einde van het jaar rondmaken en dan 

communiceren. Ook is er nog een apart potje voor de speelplaats hier gaan ze nog naar 

kijken, eventueel beregening.  

- Noortje, Inge en Linda geven het penningmeesterschap op.  

- Marieke, tijdens het schoolreisje de school opdelen in groep 1-2-3(-4) en (4-)5-6-7-8. Dit 

omdat het voor de jongere groepen een groot schoolreisje is. Ouders van jonge 

leerlingen geven aan dit niet altijd prettig te vinden.  

 

5. Kandidaat MR oudergeleding 

Maaike v. Zwam heeft aangegeven lid te willen worden. Er zijn een paar mensen gevraagd, 

deze hebben tot vrijdag 1 april de tijd om een beslissing te nemen.  

 

6. Sluiting 

21:29 

Rooster van aan- of aftreden 

 Aantreden Aftreden termijn 3 jaar Aftreden termijn 6 jaar 

Anja Laanen Aug. 2016 Aug. 2019 Aug. 2022 

Sanne Hermens Aug. 2017 Aug. 2020 Aug. 2023 

Marieke Elbers 
 

Aug. 2019 Aug. 2023 
Ivm zittingstermijn die gelijk 
loopt van de oudergeleding 
hebben we het termijn 1 jaar 
langer gemaakt 

Aug. 2026 

Sonja de Best Aug. 2021 Aug. 2024 Aug. 2027 

    



 


