
  

MR vergadering 
 
 
Datum: 03-10-2022, 17.00 uur 
Voorzitter: Mariëlle 
Notulist: Maaike 
Aanwezig: Susan, Pauline, Lieneke 
 
Notulen vergadering 18 mei 2022: Goedgekeurd. Beweegplein is nog een open punt. 
Er wordt een offerte gemaakt om de onderste ramen van groep 4 die grenzen aan 
het peuterplein te beplakken. (Deze is inmiddels ontvangen en goedgekeurd. 
Woensdag 12 okotber worden deze beplakt.) Ook wordt het deel waar gras ligt 
betegeld. Er zijn verschillende stickers besteld. Koffieuurtje staat nog benoemd. 
Lieneke gaat deze inplannen.  
 
Invulling huishoudelijke ouderavond: Vertellen wat afgelopen jaar gedaan is van 
tevoren mailen, zodat ouders dan vragen kunnen stellen. Ook de AV doet een stukje. 
Als team zullen de collega’s over verschillende onderwerpen, die ze zelf interessant 
vinden, de ouders informeren.   
 
Jaarplan 22-23: Op het poster ‘jaarplan’ staat beschreven waaraan gewerkt wordt op 
school. MR vindt het opvallend dat het erg veel doelen zijn. Er wordt dan ook de 
vraag gesteld of alle doelen moeten blijven staan. Sommige doelen zullen na dit 
schooljaar ook weggehaald worden, omdat de doelen behaald zij.  
 
Begroting 22-23: Zoals het nu lijkt voor schooljaar 2023-2023 0,4 FTE inleveren. Een 
aantal leerlingen meer levert al veel FTE op. Wanneer er meer leerlingen aangemeld 
worden dan verwacht en/of er wordt een subsidie (bijv. COA, verlenging NPO), kan 
de situatie er weer anders uitzien. Er wordt de vraag gesteld of gekeken kan worden 
naar Engels. Verschil tussen leerlingen die van De Wending naar de middelbare 
school gaan en andere basisscholen is op het gebied van Engels is groot.  
 
Corona scenario: plan van aanpak is aangepast. Het is vergelijkbaar met hoe het 
was. Overheid heeft nu gezegd dat we niet volledig thuis zitten. Groep A gaat op 
maandag en donderdag naar school. Groep B gaat op dinsdag en vrijdag naar 
school. Op woensdag werkt iedereen thuis. Kinderen krijgen van de leerkrachten 
voor de dagen dat zij niet naar school gaan werk mee die als ze weer naar school 
gaan mee moeten nemen.  
 
MR jaarplan, MR jaarverslag: Verslag wordt gemaakt en gedeeld met de ouders. Dit 
wordt afgetikt tijdens de huishoudelijke ouderavond.  
 
Verkiezing nieuw lid oudergeleding en teamgeleding; laatste jaar Mariëlle en Susan. 
Voor de meivakantie vacature bekend maken.  
 
 


