
Notulen MR vergadering 6 december 2022  

Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Kim Verwaaijen (voorzitter), Hanneke Colenbrander 

(notulist) en Ruud Leuverink (sluit later aan). 

Agendapunten: Besproken: Actiepunten: 

1 Opening en 
mededelingen  

Kim opent de vergadering om 
19.02 uur. 

 

2 Vaststellen agenda Vastgesteld, jaarverslag MR is 
toegevoegd. 

 

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Notulen van 11 oktober 2022 
worden vastgesteld.  
Opmerking punt 6: studiedag 6 
maart 2023 blijft staan. 

Hanneke stuurt de notulen als 
PDF-bestand naar Ina Baars. 
Ruud bespreekt met Ina hoe de 
notulen voortaan op de site 
gezet mogen worden. 

4 Status procedure 
nieuwe directeur 

Conceptprofiel is gemaakt door 
Janine Scherpenkate en 
besproken in het team. De 
opmerkingen zijn meegenomen 
in het concept. 
Kim heeft met Sarah van 
Humankind gesproken, omdat 
zitting neemt in de BAC 
(benoemingsadviescommissie).  
Er wordt een filmpje gemaakt 
met leerlingen. Dit wordt als een 
link toegevoegd aan de vacature. 
De vacature wordt in week 50 
uitgezet. 
Kim licht de procedure toe. 

Kim deelt vacature met MR als 
deze klaar is. 
 

5 Schoolplan  Het format is een beleidsplan van 
de stichting. Er moet een 
schoolplan komen voor de 
komende 4 jaar. Dat begint met 
de visie, missie en de 
kernwaarden van Pro8 en 
Gaanderwijs. Dit geeft richting, 
een stip op de horizon… waar 
gaan we naartoe?  
De pijlers van de stichting:  
-de brede basis: we zien het kind 
in zijn geheel. 
-duurzaam: eisen aan gebouwen. 
-goed werkgeverschap. Wat 
willen we voor het personeel? 
Scholing? 
Dit zijn onderleggers voor ons 
schoolplan. We hebben een 
studiedag gehad voor de 
herfstvakantie en hebben mooie 
gesprekken gevoerd en er zijn 

MR: kijken naar het stukje visie 
en zsm reageren. 



mooie uitspraken gedaan. Alle  
input (en de input van de 
leerlingenraad) wordt 
meegenomen. 
We kijken naar het totaalbeeld 
van de kinderen. Wat hebben zij 
nodig van ons? Hoe ziet dat er op 
de werkvloer uit?  
We hebben 3 pijlers en die 
kunnen we nog steviger 
neerzetten. Hoe gaan we dat 
doen, verspreid over 4 jaar?  
Ruud licht het document 
‘Schoolvisie Gaanderwijs’ en de 
online pagina ‘mijnschoolplan’ 
toe. 
Klankbordavond met ouders op 
16 januari 2023, 19.00 uur. Theo 
en Kim sluiten hierbij aan.  

6 Ontruimingsoefening 
en 
incidentenformulier 

Ongeplande ontruiming moet 
gepland worden. Zal januari 
worden.  
Incidentenregistratieformulieren 
zijn aanwezig. Moet ook 
geëvalueerd worden.  

Ruud vraagt aan Ina om de 
incidentenregistratieformulieren 
digitaal per week te verwerken. 

7 Sectorplan Covid-19 x  

8 Oekraïne ‘opvang’ 
status 

x  

9  22 december update Kerstviering: kinderen en 
leerkrachten komen samen om te  
eten en te vieren.  
Na het samen opruimen komen 
team, studenten, OV en MR 
samen in de kantine. OV regelt 
hapjes, drankjes op kosten van 
school. We starten met een spel.  

Kim en Hanneke bedenken een 
werkvorm om groepen te 
maken. 

10 Jaarverslag MR Akkoord.   
11 Update GMR  Er is alleen een gezellige 

bijeenkomst geweest met de 
Raad van Toezicht. 

 

12 Rondvraag  x  
13 Sluiting  Kim sluit vergadering om 20.08 

uur. 
 

 

Volgende vergadering schooljaar 2022-2023:  

11 januari 2023, gezamenlijke start met de OV op Gaanderwijs, daarna eigen vergadering 

28 februari 2023 

4 april 2023 



16 mei 2023 

Reserve: 13 juni 2023 


