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Notulen vorige vergadering   

• PNO moet P en O zijn. 

Nieuws en mededelingen directie   

• We hebben een goede start gemaakt met 357 leerlingen 

• Langdurige zieken                                                                                                                       

Twee leerkrachten in de onderbouw ziek, 1 leerkracht in de bovenbouw ziek en de vaste 

vervanger is ziek. Daarnaast nog 2 leerkrachten met zwangerschapsverlof in de 

onderbouw. Dit alles hebben we met veel passen en meten kunnen bemannen, echter er 

hoeft maar iets te gebeuren, dan krijgen we het niet meer opgelost. Contact gehad met 

het CVB, aansluitend een voorlegger geschreven met het verzoek voor een extra 

leerkracht. Niet geschoten is altijd mis.                                                                                                                                             

• Jaarverslag 2021-2022                                                                                                                   

Dit is klaar en het is de bedoeling om dit door te nemen en de eventuele vragen kunnen 

dan op de volgende vergadering gesteld worden. 

 

Laatste stand van zaken IKC    

• De positionering van het gebouw is duidelijk. Er is ook al een eerste bijeenkomst geweest 

omtrent de inrichting van het buitenterrein. Dat ziet er goed uit. De plek van de units 

gaan komen op het oefenveld van LHC. Er is een informatieavond voor de mensen die 

tegenover het voetbalveld wonen en een week later een bijeenkomst voor alle 

omwonenden. De groepen 1 t/m 5 zullen verhuizen naar de oude Ansel en de groepen 6 

t/m 8 naar de units. Het streven is nog altijd dat in mei 2023 de school wordt afgebroken 

en dat we in 2024 onze intrek nemen in het nieuwe gebouw. 

Inzet NPO    

• Deze zijn bestemd voor ons reken- en leesonderwijs. Dit jaar hebben we gekozen voor 

onderwijsassistenten die ondersteunen bij het lees en rekenonderwijs. In de onderbouw 

0,6 , de groepen 4 0,7, de groepen 5 0,8, en de bovenbouw 0,7. 



Arbozaken    

Spelen niet op dit moment. 

 
Klachten    

 Er zijn 4 klachten binnengekomen. Eén ouder heeft een klacht ingediend bij de directie en 

het bestuur over de verhoging van de TSO van 1,50 naar 1,55. Eén ouder had een klacht over 

de plaatsing van een kind in een groep. Dit is met de ouders besproken. Een klacht over de 

reactie van een leerkracht op een kind. En een klacht over pesten online in de bovenbouw. Al 

deze klachten zijn door de directie opgepakt. 

Data MR schooljaar 2022/2023    

De vergadering blijven op een maandag om 19.30u plaatsvinden. De nieuwe data zijn: 
Maandag 19 september 2022 
Maandag 21 november 2022 
Maandag 16 januari 2023 
Maandag 3 april 2023 
Maandag 12 juni 2023 
Maandag 10 juli 2023 (reserve) 
 

Rondvraag   

Monique: Er was een klacht bij haar binnengekomen over ouders die pas in maart te 
horen hadden gekregen dat hun kind misschien zou doubleren. 

  

 

MR vergadering   

• Geen op- of aanmerking vorige notulen 

• Binnengekomen stukken                                                                                      

Activiteitenplan: 20 november moet 21 november worden, juni 2020 wordt juli 2023, 

schoolgids wordt 2022- 2023, nieuwbouwhuisvestiging TSO.  Wordt aangepast en 

voor de rest geen vragen.                                                                                                    

MR-statuut (sinds 2013 geen wijzigingen). Geen vragen 

• Nieuwe voorzitter                                                                                                                       

De voorzitter moet uit de oudergeleding komen. Fabienne wil deze taak wel op zich 

nemen en wordt dus onze nieuwe voorzitter. 

• Flessenactie                                                                                                                                  

Na de herfstvakantie zal de flessenactie starten. Er zullen vooralsnog 2 inleverpunten 

komen: één in de praatkuil en één onder de overkapping. De leerlingen van de 

leerlingenraad zullen alle groepen informeren. In de praatkuil komt een grote 

thermometer zodat de leerlingen kunnen zien dat het geldbedrag groeit. De groepen 

8 wordt gevraagd om de flessen in te leveren bij de Jumbo. Er zal een bericht op Isy 

komen en ook een bericht in de Anselbode waarbij vermeld wordt dat de opbrengst 

ten goede komt van de leerlingen, zonder dit te specificeren. Aan het eind van het 

schooljaar zullen we inventariseren of de opbrengst voldoende is om de lopende 

activiteiten te financieren. 



• Schoolreisje                                                                                                                                  

Linda vraagt aan de oudergeleding of zij eens willen peilen bij de ouders van de 

groepen 3 en 4 wat zij een geschikt schoolreisje vinden en een geschikte prijs. Zij 

koppelen dit de volgende vergadering terug. 

 

Rondvraag    

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 


