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Notulen vorige vergadering   

• Geen aanvullingen 

Nieuws en mededelingen directie   

• Inspectiebezoek 

Hans v.d. Berg is bij ons op school geweest op 25 maart 2022. Het bezoek stond in het kader 

van een themaonderzoek waarbij geen beoordeling is afgegeven.  

• Groepsbesprekingen 

Naar aanleiding van de groepsbesprekingen kunnen we constateren dat er zorg blijft rondom 

het lezen,- en het rekenonderwijs. Dat zijn ook onze speerpunten vanuit de NPO gelden. 

Deze speerpunten zullen nog de komende twee schooljaren onze speerpunten blijven.  

• Er zijn door onze leerlingen 41610 paaseieren verkocht. Dit schooljaar viert de OV in week 26 

hun 40 jarig bestaan. De week na 26 juni staat dan in het teken van een feestweek. 

• IKC 

Dinsdag 12 april is er een bijeenkomst waarbij alle omwonende, die direct aan de school 

grenzen, uitgenodigd zijn. Zij krijgen op deze bijeenkomst te horen hoe het plan er uit gaat 

zien van de nieuwbouw. De omwonende kunnen hier eventuele bezwaren op tafel  leggen.  

• KOP gaat naar alle waarschijnlijk deze zomer vertrekken uit ons schoolgebouw. Ze gaan 

verhuizen naar de Truytstraat. Daar moeten nog wat kleine renoveringswerkzaamheden 

plaatsvinden. Zij gaan er als eerst uit, omdat ze ook graag kinderopvang willen bieden aan de 

0 tot 4 jarigen.  

Op zijn vroegst zal het mei 2023 zijn voordat wij als school uit dit gebouw gaan verhuizen.  

• Urenberekening 

Op jaarbasis maken al onze leerlingen 944,25 uur. Hier zijn alle vakanties etc. in 

meegenomen. Er is nog 1 dag per groep aan marge.  

De oudergeleding stemt hier mee in.  

 

 



• Werkverdelingsplan 

Bij de schooltaken waren er vanuit het team een paar kleine op,- en/of aanmerkingen. 

De groepsverdeling is akkoord binnen het team. De vacature voor groep 8 is ingevuld. We zijn 

blij dat we een nieuwe meester mogen verwelkomen.  

De werkdrukmiddelen worden, in het belang voor het team, behouden voor volgend 

schooljaar.  

10 mei wordt het aangepaste werkverdelingsplan binnen het team opnieuw besproken en 

dan hopen we op een draagvlak van minimaal 80% voor instemming. 

Klachten    

n.v.t.  

Rondvraag   

Vacature MR vanuit de ouders en leerkrachten. 

Er is één vacature ingevuld voor de oudergeleding op dit moment. Dit is Mick van Vlodrop.  

Hij zal sowieso één plek van de oudergeleding invullen en wordt voor de laatste vergadering 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Op advies van Hellen zal nu een 2 ronde gestart worden. Er komt een nieuw bericht op Isy.  

Dit bericht blijft 2 á 3 weken staan. Daarnaast zullen we bij de OV navragen of er wellicht 
iemand interesse heeft om de vacature in te vullen. Verder zal Yilez, Fabienne benaderen (lid 
van de OV) of zij wellicht interesse heeft.  

  

 

MR vergadering   

• Vacature MR: reeds besproken in het vorige punt bij de rondvraag. 

• Budget kas en ouderbijdrage: €1500 ter besteding. In overleg met Hellen mogen we dit 

bedrag inzetten om het schoolreisje te bekostigen als dit nodig zou zijn. Aangezien de 

ouderbijdrage voor zo’n 55% betaald is, moeten wij afwachten welke ouders het geld 

voor het schoolreisje van 20 juni los gaan betalen. Als blijkt dat er te weinig ouders het 

schoolreisje gaan betalen stemt de oudergeleding ermee in dat dit geld voor het 

schoolreisje mag worden gebruikt. 

Echter zullen we eerst navraag doen bij de OV wat er met het geld gebeurd is van de 

ouderbijdrage van de afgelopen twee jaar. De ouderbijdrage is deze twee jaar betaald 

geworden door ouders, maar er zijn verschillende activiteiten wegens Corona niet door 

kunnen gaan. Wat heeft de OV met dit geld gedaan. Als er nog geld in kas zit van de 

ouderbijdrage hoeven wij wellicht niet aan het geld te komen dat in kas zit. Dan willen 

we dat geld (€1500) gebruiken om iets anders leuks te organiseren voor onze kinderen.  

• Suggesties om extra geld binnen te krijgen als blijkt dat de ouderbijdrage te weinig 

inkomsten oplevert zouden kunnen zijn: lege flessen actie (ook nu nog een idee voor 

extra geld voor het schoolkamp. Dennis stelt dit voor bij Sjef) of het wassen van auto’s.  



Rondvraag    

n.v.t.  

 


