
Maandag  28 maart 2022 

Locatie: Den Helderstraat 

Aanvang: 19:45 

 

 

Aanwezig: Natascha, Desiree, Joas, Laura, Elleke, Annemieke, Pascalle, Michiel 

Absent: Rogier (afgemeld) 

 

Agenda  

 

Notulist: Michiel 

 

1) Notulen 31 januari 2022 

Akkoord. Website MR-deel is aangepast, geactualiseerd.  

 

2) Begroting (Natascha en Rogier) 

Bespreking tussen Rogier en Natascha heeft nog niet plaatsgevonden. Begroting is 

eerder algemeen besproken.  

 

3) Formatieplan (Natascha) 

Iedereen kan behouden blijven. Een iemand met pensioen. Anouk stopt per 1 mei. 

Zij-instromer Myrthe is begonnen, straks drie dagen per week. Na komend schooljaar 

vertrekken mensen, vooruitlopend kijkt Natascha al naar vervanging. Vliermeent 

verkeert in luxe positie met vervulde vacatures. 

 

4) Voortgang verbouwing (Natascha) 

Steigers zijn eraf. Alles nog altijd volgens plan. Vanaf 7 juli verhuizen. We bekijken 

de plannen/plattegronden van de nieuwe speeltuinen. Er komen sponsoracties om 

het te bekostigen. De theaterzaal wordt ingericht. Contacten met de Regentes en 

wijk Segbroek om te bekijken hoe die ruimte verder benut kan worden. Plannen voor 

een opening (officieel, kinderen, personeel) staan in de steigers.  

 

5) Continurooster / overblijf m.i.v. seizoen 2022-2023 (Allen) 

Binnenkort een open gesprek binnen het team. Natascha zet mogelijk een enquête 

uit onder ouders nav de uitkomsten.  

 

6) Evaluatie Cito-toetsen (Natascha) 

Resultaten zijn bemoedigend. Niet altijd groei, maar dat komt soms ook omdat de 

groep al heel hoog scoorde. Binnenkort bredere vergelijking met andere jaren.  

 

7) Coronagevolgen:  

Kleuters lijken minder vaardig binnen te komen, zelf jas aan en uitdoen, dat soort 

zaken. Idee om dat vooraf aan ouders te vragen? In het nieuwe gebouw wordt de 

communicatie met ouders, op het plein, weer ‘luchtiger’. Idee om dit jaar al ouders 

per leerjaar op bepaalde dagen toegang te geven? Zou goed zijn om communicatie 

tussen ouders en leraren te bevorderen.  

 

8) Communicatiemiddelen (Parro, app, website, nieuwsbrief etc.) (Allen) 



Ouders geven aan dat ze berichten via Parro waarderen. Leraren kunnen zien of 

ouders berichten hebben gelezen. Ziekmeldingen gaan nu ook via Parro, gekoppeld 

aan absentenregistratie.  

 

9) Gecertificeerd voor ouderbetrokkenheid 3.0  

 

10) Verkiezingen MR?  

Laura gaat aan het einde van het jaar stoppen.  

Actiepunt Laura: Aankondiging in het Vrijdagnieuws. 8 april. Herhaling 13 mei.  

 

11) Rondje langs de bouwen 

De Grote Rekendag, die drie dagen duurt, bij de kleuters was bijzonder. Bij de 

andere groepen was het ook leuk.  

 

Bovenbouw: ook positieve ervaringen na Corona, leerlingen hebben geleerd om 

zelfstandig te werken, online te werken etc. Sfeer in veel groepen is heel goed.  

 

12) W.V.T.T.K. 

Taalcoördinator: nieuwe boeken op verschillende niveaus, eerste aanzet voor nieuwe 

verzameling, vanaf startniveau, drie exemplaren per titel. Van NPO-gelden.  

 

Volgende vergaderingen: dinsdag 10 mei, maandag 20 juni 

 

 

 


