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Agenda MR-vergadering – 19-01-2022 
Teamsvergadering: -19.30 uur 
Voorzitter – Jolanda 
Notulist – Wendy 
 
 
Aanwezig: Jolanda, Madzy, Ellen, Neil 
Afwezig: Sabine (migraine) 
 
Agenda: 
 

1. Opening   
Welkom via teams.  
 
2. Notulen  27-10-2021 en 3-11-2021 
27-10-2021: goed gekeurd.  
3-11-2021: goed gekeurd.  

 
3. Punten uit de afgelopen periode 

Geen vooroverleg geweest met Werner, i.v.m. ziekte.  
 
a. Formatie 2021-2022. Vervanging Robin 

Er staat nog een vacature voor di en do. Voor 1 dag is er iemand 
aangenomen in combinatie voor de vervanging van Yvonne. Dit is Yolanda 
Bovenschen, een bekend gezicht in de school. Yvonne is bevallen van een 
gezonde dochter.  

 
b. Taakbeleid/Werkverdelingsplan (o.a. taakuren, studiedagen, vakantiedagen, 

werkdrukverlagingsdagen, scholingsplan ….)l 
Er is een werkgroep gestart met het werkverdelingsplan. Zij krijgen 
begeleiding van Akorda, zodat hier stappen in ondernomen kunnen worden en 
er aan het eind van dit schooljaar ook wat staat.  
Eventueel kan iemand van het bestuur hierbij aansluiten.  

 
c. Concept Meerjarenbeleidsplan 2021-2022 

Zie bijlage. Hier zijn geen vragen over. Als team en werkgroepen werken wij 
hieraan.  
 

d. Scholing MR 
Er zijn momenteel weinig scholingen, mede door corona. Voor nu goed in de 
gaten blijven houden waar we eventueel bij kunnen aansluiten.  

 
e. Vervanging directeur 

Werner is voorlopig niet aanwezig. Vorige week donderdag is Lars Kramer op 
school geweest om aan te geven dat het bestuur aan het vergaderen is hoe 
ze ons kunnen ondersteunen en dat we tot nu toe goede stappen maken. Elke 
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donderdag komt er een bestuurslid op school, om informeel te kijken waarbij 
nog hulp nodig is.  
Als MR gaan we morgen met iemand van het bestuur even om de tafel zitten 
en samen te kijken naar de punten waar we tegen aan lopen. Begrotingen, 
financiën, contracten etc.  
Waar kunnen we elkaar bij helpen.  

 
f. Schoolsluiting/Lock down, noodopvang. 

Momenteel zijn nog 3 personen herstellende van corona. Deze zijn nog niet in 
staat om aan het werk te gaan. Waaronder Werner. 
Constance is momenteel ook nog niet aan het werk.  
Schoolsluiting: er waren al twee groepen thuis en in het weekend zijn heel 
veel collega’s besmet geraakt en heeft de GGD besloten dat wij dicht 
moesten.  
Noodopvang is soepel verlopen. In de maandbrief een compliment naar 
ouders hoe zij zijn omgegaan met deze situatie.  

 
 

4. Financieel jaaroverzicht 2020-2021     Begroting 2021-2022 Oudercommissie 
Zie bijlage. De oudergeleding moet hier toestemming voor geven. (Het is geld van 
de ouders, zij geven de toestemming). Is goed gekeurd.  
Van de meeste leerlingen komt de ouderbijdrage binnen, we hebben een hoge 
opbrengst, er wordt goed gereageerd op telefoontjes. Hopelijk kunnen we weer 
veel leuke dingen doen.  
 

5. Mededelingen en rondvraag  
- 

 

6. Volgende vergaderingen:  
  
Data   
Februari   - 16-02-2022   
Maart     - 30-03-2022 
Mei     - 11-05-2022 
Juni (met bestuur)  - 15-06-2022 
Juni     - 29-06-2022 
Juli (reserve)   - 11-07-2022 

 
 

 
 
        

 


