
 

Notulen MR-overleg 9 maart 2022  
Aanwezig: Pieter, Jasper, Ruben, Tom, Luca, Karen, Maurice sluit later aan. 

 
1. Opening. Vergadering wordt geopend. Agenda punten worden besproken. 

 
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering, Notulen worden goedgekeurd, enkele 

kleine aanpassingen doorgevoerd. 
 

3. Inventarisatie MR verkiezingen; Pieter en Jasper hebben aangegeven te gaan 
stoppen met de MR na drie jaar in de MR gezeten te hebben. Tom blijft nog aan. De 
opzet voor de brief m.b.t. verkiezingen voor de MR richting ouders wordt 
doorgesproken. Een voorstel voor de tijdslijn is half maart brief richting ouders en 
ook leerkrachten te versturen; dan kunnen geïnteresseerde ouders en leerkrachten 
zich vóór 1 april aanmelden. Reacties kunnen we dan inzamelen en geïnteresseerden 
ouders kunnen aanschuiven op de volgende MR vergadering op 12 april. Pieter is de 
voorzitter dus de MR zal ook een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Als we dan op 12 
april vaststellen dat er meer kandidaten dan vacatures zijn moeten we verkiezingen 
houden. Dan zullen we ook een verkiezingscommissie in het leven moeten roepen. 
Pieter geeft aan dat hij dit, indien nodig, wil uitzoeken. Ruben geeft aan dat hij 
ervoor open staat zijn rol als secretaris door te geven. Pieter maakt de conceptbrief 
af en mailt deze uiterlijk dit weekend naar de MR om definitief te maken. Deze zal 
dan volgende week via Social schools verstuurd worden naar alle ouders en 
leerkrachten. 
 

4. Jaarverslag MR; dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende MR vergadering. 
 

5. Tussentijdse evaluatie functioneren MR (uit de jaaragenda); De afgelopen periode 
was een stuk rustiger dan het vorige jaar. Zijn we als MR genoeg benaderbaar, weten 
we echt wat er speelt bij ouders? Daar hebben we nog niet echt goed zicht op. Het 
idee wordt geopperd om een keer een thema-avond te organiseren over iets 
algemeens waarbij de MR zich ook kan voorstellen en in contact kan treden met 
ouders. Ook een bijdrage in het Waterland journaal schrijven vanuit de MR moeten 
we consequenter oppakken. Jasper zal dit doen voor het Waterland journaal van 12 
april. 

 
 
 
 



Maurice sluit aan om 20.30 uur: 
 
6. Mededelingen over het team; In groep 5a zullen Yvonne en Kim het schooljaar 

afmaken; Chris zal dit voor 5b doen op dinsdag t/m vrijdag. Op dit moment is er een 
kandidaat die de maandag op kan pakken, daar horen we binnenkort van of dat 
definitief wordt. In groep 8a is het streven om de kinderen z.s.m. op de vrijdag weer 
naar school te laten komen. De bedoeling is om het lesprogramma samen te stellen 
met vakuren, zoals bijv. een musicalles, techniekles of andere taal. 

 
7. Op maandag 28 maart zijn de Daltonpresentaties voor 9 teamleden, zij behalen 

daarmee het Daltoncertificaat. 
 

8. Klacht 23 februari; MR is op de hoogte gesteld dat er een klacht is ingediend door 
een ouder van een oud-leerling. Op woensdag 23 februari is een zitting geweest bij 
de Onderwijsgeschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie volgt 
uiterlijk 29 maart.  
 

9. SBO Bonte Vlinder in ons gebouw; het proces rondom de Bonte Vlinder ligt stil. Er 
volgt zo spoedig mogelijk een verkennend gesprek. De reden dat het proces stil ligt is 
dat de Bonte Vlinder afhankelijk is van financiering  vanuit het 
samenwerkingsverband (SPPOH). Daar moet een bezuiniging plaatsvinden, waardoor 
extra geld voor een nieuw op te starten groep niet mogelijk is. Dit verkennende 
gesprek vindt plaats op 1 april en heeft als doel om te bekijken hoe een 
samenwerking tussen onze twee scholen wel mogelijk kan worden gemaakt.  
 

 
10. W.v.t.t.k. en rondvraag; Maurice: oudertevredenheidsenquête komt binnenkort 

binnen; NPO plannen worden bij de volgende vergadering besproken.  
 
11. Sluiting 


