
Notulen MR 

Dinsdag 13 september. RKBS De Diedeldoorn. 20:00 uur.  

Aanwezig: Anouk Boender, Evelyn Wesseling, Fleur de Jonge, Eric 

Gerrits, Erik Manning vanaf 20:30 

 

1. Fleur opent de vergadering 

2. De agenda wordt vastgesteld.  

3. Notulen vorige vergadering. De notulen worden goedgekeurd. 

4. Er is geen mail binnengekomen. 

5. De website is aangepast. De juiste namen staan nu bij de MR op de 

website. 

6. Jaarplan MR 2022-2023: Bij de doelen moet worden opgenomen de 

informatie richting ouders over de evaluatie van het continu-rooster. 

De termijnen van Anouk en Fleur worden aangepast naar 2024 ipv 

2021. Het aangepaste jaarplan kan op de website gepubliceerd worden.  

7. Er zal op de website een overzicht komen van de besproken 

onderwerpen van het afgelopen schooljaar. Aan het eind van het 

lopende schooljaar zal er een beknopt jaarverslag worden gepubliceerd. 

8. De bespreking van de taakverdeling binnen de MR levert geen grote 

wijzigingen op. Eric wordt aangesteld als back-up voor de mailbox van 

de MR. 

9. / 10. Mededelingen directie:  

Verbouwing: gaat naar tevredenheid. 

Startdag personeel: acties mbt bewegend leren.  

Startdag leerlingen: het idee is er om hier een traditie van te maken. Het 

jaar aan het begin en aan het eind ludiek starten en afsluiten. 

Continu-rooster: Weinig geluiden. Er lijken zich geen problemen voor te 

doen. 

Formatie: veel stagiaires. Dit is prettig om leerlingen te helpen met 

eventuele corona-gerelateerde achterstanden. Daarnaast zijn er 

meerdere onderwijsassistenten.  

Subsidie: Erik heeft subsidie aangevraagd mbt de landelijke 

achterstanden op het gebied van rekenen en taal.  

Schoolzwemmen: Onder schooltijd wordt een ‘natte’ gymles 

aangeboden aan de leerlingen van groep 1 en 2. Ouders zijn hier 

positief over.  

Ontwikkeling Oudervereniging: De positie van de ov wordt besproken. 

Erik zal met hen in gesprek gaan. 

Begroting: Duidelijk is dat er vanuit Primenius minder geld beschikbaar 

zal zijn en er bezuinigd moet gaan worden. 



Mogelijke corona-problemen: Met de komende herfst- en winterperiode 

op komst is het verstandig na te denken over varianten die ingezet 

kunnen worden bij eventuele afwezigheid van docenten (bijvoorbeeld 

door corona). Dit punt zal op de agenda worden gezet voor de komende 

MR-vergadering. 

 

Rondvraag :  

Afscheid Barbara wordt besproken.  

Er is overleg geweest over een OR van Tamariki. De mogelijkheid tot 

gezamenlijk overleg wordt besproken. 

 

Sluiting: 

De vergadering wordt gesloten om 21:20 

 

 


