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Datum: 24 mei  2022 Tijd:    19.30 uur – VHB  Notulen nummer: 2022_7 

Aanwezig:              Ellen de Boer 

Christine van Leeuwen (notulen) 

Merel Leeuwenburgh 

Karin Merckens 

Bart Naaijkens  

Ben van de Pavert (voorzitter) 

    Daniëlle van der Steen 

    Kelly Carmona Palma 

Afwezig:             Femke Privé (directie) 

Vanessa de Rijck 

Maureen Berkhout 

Genodigden:   - 

 

Agenda  

1) Verslag vergadering 29 maart 2022 

2) Mededelingen vanuit de directie 

3) Schoolgids 

4) Werkverdelingsplan 

5) Jaarplanning 2022/2023 

6) Jaarplan & NPO 2022/2023 

7) Mededelingen van de voorzitter 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom 

 

1. Verslag vergadering 29 maart 2022 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

2 Mededelingen vanuit de directie 
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a. Femke en Kelly waren bij een training mbt "Instemmings- en adviesbevoegdheden 
MR". Documenten en informatie zijn gedeeld met de MR leden. 

b. Verhuizing JdG: de bouw verloopt vooralsnog volgens planning. Indien dit zo blijft, 

kan de verhuizing in de zomervakantie 2023 plaatsvinden. Mocht de planning toch 
uitlopen, dan zou de directie kiezen voor een verlengde herfstvakantie om in te 

verhuizen, zodat de overgang voor de kinderen rustig verloopt en zij niet in een 
gebouw komen dat nog niet af is. 

 

3. Schoolgids 

Opmerkingen over ontwerp:  

- mbt p. 35 inloop par. 5.2,  graag duidelijker verwoorden dat de ouders een keer peer 

week tot aan de deur van het lokaal mee mogen lopen.  

- communicatie tussen ouders en leraren moet voortaan uitsluitend via social schools 
lopen. (Dus niet via de e-mail wat nog wel als optie in de schoolgids staat) 

- naast de informatie en regels rondom telefoongebruik is het verstandig dat ook de 

regels rondom de smart watches worden meegenomen.  
- De MR geeft instemming op de inhoud. (Open is nog de discussie of er een Engelse 

vertaling komt. Deze beslissing heeft geen invloed op de instemming.) 

 

 

4. Werkverdelingsplan 2022/2023 

De personeelsgeleding stemt in met het werkverdelingsplan 2022/2023. 

 

5. Jaarplanning 2022/2023 

De jaarplanning werd ter kennisgeving vooraf gedeeld.  

 

6. Jaarplan & NPO 2022/2023 

Deel 1 van het jaarplan is compleet. Voor deel twee is de uiteindelijke NPO bedrag nu 

duidelijk waardoor de plannen definitief kunnen worden gemaakt. o.a. kan er een NT2 

leerkracht voor groepen 1 t/m 4 worden geworven. Verdere bestedingen worden definitief 
gemaakt. Voor deze planning is geen MR instemming voorzien.  

 

7. Mededelingen van de voorzitter 
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- Update over MR training wordt naar volgende vergadering doorgeschoven 

- Verzoek aan het team om de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek met het MR 
team te delen 

- Na verschillende gesprekken in het team, de resultaten van de 

medewerkertevredenheidsonderzoek en de nieuw aanwinsten voor het Annie team 
werd besloten niet de algemene tevredenheid namens de MR te onderzoeken.  

 

8. Rondvraag 

- vanaf september 2022 komt een Ouder MR plek vrij voor de VHB. Hiervoor wordt een 
oproep in de VHB lispeltuut gedaan. (actie: Ben) Toekomstige MR-lid oproepen 
worden niet meer (uitsluitend) via de lispeltuut gedaan.  

 


