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Notulen 

MR vergadering 
 
 

mrhetzilverlicht@leerrijk.nl    
Datum: 8 september                                                   

Tijd:19.30u.-21:30.  
Notulant;Claudia 

Via teams 
 

Aanwezig:                                                                        Afwezig:  Geert 
          

Voorzitter: Sanne 
Notulant:Claudia 
MR leerkracht 

MR oudergeleding: Bianca, Bjorn, Silvia 
 

________________________________________________________ 
 

Agendapunten 
 

1.  Opening, vaststellen agenda. (1 min.) 
- vakantierooster instemming 

- Begroting school? 
 

2.  Mededelingen directie;      (30 min.) 

- We willen een onderwijsvernieuwing door gaan voeren. Kijkend naar het 

kind en hierbij de leerlijnen van het CED gebruiken. Dus passend bij de 
leerling en zijn uitstroom profiel. Er wordt een steungroep opgezet die zal 

meedenken in deze ontwikkeling.  

- Noodgebouwen: er zijn 2 lokalen op 9 maart geplaatst. Eind maart zal de 

oplevering zijn. Alarm, internet riool etc zal dan ook geregeld zijn. De 
plannen voor de inrichting zijn gemaakt. Taallokaal zal daar van start 
gaan. Ook zal er een observatie-groep gehuisvest worden. Deze 

observatiegroep gaat kijken op welke school de leerling het beste zal 
passen. Er zijn meerdere collega's die interesse hebben om deze 

observatie-groep te draaien. Maatschappelijk werk en gedragsspecialist 
zullen daar ook gaan ondersteunen. Zij zullen samen een advies 

uitbrengen. Dit kan sbo of terug naar regulier basisonderwijs zijn. We 
beperken ons in eerste instantie tot de leerlingen van groepen 3, 4, 5.  

- Personeel en vacatures: met de ontwikkelingen van de observatiegroep 
komt er een vacature op school. Tevens is een collega is zwanger. We zijn 

op zoek naar een vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof. Daarna zal 
zij ook niet volledig terugkomen. In december 2021 gaat Geert ook met 

pensioen. De vacatures zullen tzt uitgaan.  
 

3. Voorstellen Kim 

Ouders van de Mr hebben zich even kort voorgesteld aan Kim. Daarna heeft Kim 

zich voorgesteld aan de ouders van de Mr.  
 

4.  Werving nieuwe MR leden 
 Er heeft 1 ouder zich aangemeld. En 2 leerkrachten. Aangezien het aantal 
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precies klopt. Hoeft er geen stemming te komen. Wij gaan leerkrachten en de 

ouder uitnodigen voor een volgende mr-vergadering.  
______________________________________________________________ 

 
5. Ontwikkeling kleutergroep 
    "Kijk” geeft een duidelijk beeld op de ontwikkeling van de leerlingen. Tevens is 
het prettig dat het niet dubbel wordt genoteerd in het opp. Dit zal de werkdruk 

verlagen.  
     
6. Corona (10 min) 

 Het is wennen aan het aantal contact momenten met de leerkrachten. Ouders 
geven aan dat de leerkrachten goed te bereiken zijn. Positief is dat de leerlingen 

zelfredzamer worden. Ouders missen wel de thema-avonden. Dit zal aan directie 
teruggekoppeld worden.   
     

 

7.  Rondvraag. (10 min) 
 

Er waren geen vragen.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Vergader-data MR schooljaar 2019-2020: 
 

Datum afgesloten 

  

8 september       x 

3 november       x              

12 januari       x          

16 maart       x 

13 april                      

25 mei                      

6 juli                      

  

 
 

 
 

 


