
Notulen MR vergadering 
18-05-2022 

 

Aanwezig: Karen, Jasper, Tom, Maurice, Ruben en Luca 

Notulist: Luca 

 

1. Opening 

Pieter opent de vergadering. We starten met de eerste vijf punten die Maurice inbrengt. Om 

20.00 sluit de OR aan voor punt 6 en vervolgens zullen wij de volgende agendapunten bespreken. 

2. Mededelingen uit het team 

Ymke zal tot aan de zomer in de ondersteuning in groep 5 op Waterland werken. Na de zomer 

blijft zij werkzaam op Waterland als ondersteuner. Daarnaast is Edzard van Dijkum vanaf volgend 

schooljaar werkzaam op Waterland. Hij zal twee dagen muziekonderwijs verzorgen en een dag 

voor de groep staan.  

3. Formatie 

We zullen het volgende schooljaar met 12 groepen starten. Uiterlijk drie juni zal Maurice het 

concept van de formatie versturen naar de MR. 

4. NPO 

De MR heeft instemmingsrecht bij het uitgeven van de NPO gelden. Hier mogen ouders advies 

geven, door middel van een Form. Het voorstel is dat het plan van dit jaar grotendeels doorgezet 

wordt. Deze investeringen hebben dit jaar goed gewerkt en effect gehad op de kwaliteit van ons 

onderwijs. De MR ontvangt het voorstel uiterlijk 3 juni van Maurice. Maurice stuurt het stuk door 

waarin DHS een deel van het NPO geld verder toelicht.  

5. PMR 

Er moet met de PMR gesproken worden over het werkverdelingsplan. Maurice stuurt de nodige 

stukken door naar de PMR.  

 

6. Samenwerking MR en OR 

De OR sluit aan om 20.00. Er is een afgesproken volgend jaar bij elkaar te komen. Er wordt dan 

verder gekeken naar evenutele raakvlakken en het perodiek samenkomen.   

7. Goedkeuring notulen vorige vergadering  

De notulen zijn inhoudelijk goedgekeurd. Ruben plaatst de notulen op de website.  

 

8. MR jaarverslag 

Jaarverslag is inhoudelijk goedgekeurd. Er worden nog een aantal aanpassingen gedaan en rond 3 

juni wordt het jaarverslag geplaatst op de website.  

 



9. W.v.t.t.k. en rondvraag 

De MR zal op 9 juni om 19.30 bij elkaar komen om de stukken die door Maurice gestuurd worden 

te bekijken.  

 

10. Sluiting  

De vergadering wordt afgesloten door Pieter.  

 

  



 

 

 


