
Notulen MR vergadering 28 juni 2022  

Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Ruud Leuverink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke 

Colenbrander (notulist). 

Agendapunten: Besproken: Actiepunten: 

1 Opening en mededelingen  We openen de vergadering om 
19.00 uur. 

 

2 Vaststellen agenda Gewijzigd en vastgesteld. Kim en Theo: 
Leerlingenraad 
uitnodigen in oktober. 

3 Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Notulen van 24 mei 2022 worden 
vastgesteld.  

Hanneke stuurt de 
notulen als PDF-
bestand naar Ruud. 

4 Schoolgids  Graag bekijken voor einde 
schooljaar en daarna mee 
instemmen. 

 

5 Jaarplan  Is al uitvoerig besproken met het 
team. Er zijn aanscherpingen met 
het bestuur gedeeld en die zijn 
goed ontvangen. Er is ook 
gesproken over eigenaarschap bij 
kinderen. Dit gaan we verder 
onderzoeken en uitwerken. 

 

6  Cito signaleringswaarden en 
schoolweging 

Ruud deelt Cito opbrengsten van 
de afgelopen 3 jaar. We zijn een 
gemiddelde school. We nemen de 
verschillende niveaus door (1F en 
2F voor taal, 1F en 1S voor 
rekenen). Bij rekenen zien we een 
terugloop en is dus een  
aandachtspunt.  
Als we volgend jaar lager scoren 
dan gemiddeld, komt de inspectie 
meekijken. 

 

7 Sollicitatiegesprekken status Er waren 2 vacatures in de 
midden- en bovenbouw. 
Lotte is aangenomen voor groep 7 
(ervaring rondom differentiatie en 
gedrag). Ellen is aangenomen 
voor groep 5 en 7/8. Anna is 
aangenomen als 
onderwijsassistent. Zij krijgt de 2 
dagen van Esmée. Zij levert een 
dag in en heeft neemt 
ouderschapsverlof. 
Nicole blijft op de PON-lijst. 
LIO studenten nemen afscheid. Er 
zijn nog ziektemeldingen en 1 
collega levert een dag in, daar 

 



komt wel een vaste en bekende 
invalster voor.  

8 Oekraïne opvang status Geen nieuws. Ruud heeft bij 
bestuur aangegeven dat we 
volgend jaar géén plek hebben. 
We willen wel overal over 
meedenken. 

 

9 Update GMR, agenda GMR 
2022-2023 

Karien noemt belangrijke punten 
uit de notulen van de laatste 
vergadering.  

Theo maakt een opzet 
voor de nieuwe MR 
vergaderdata. 

10 Rondvraag  Geen.  

11 Sluiting  Kim sluit vergadering om 19.40 
uur. 

 

 

Volgende vergadering schooljaar 2022-2023:  

6 september 

 

GMR: 

6-10-2022 

8-11-2022 

13-12-2022 

1-2-2023 

11-3-2023 

30-3-2023 

10-5-2023 

28-6-2023 

 


