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Notulen MR-vergadering 
 
 
    Datum : Maandag 29 november 2021 
    Tijd : 20.00  

Locatie : Online MS-teams 
 
Nr. Tijd Onderwerp  

  1 19:30 - 19:35 Bespreken notulen vorige 
vergadering 
Notulen zijn akkoord bevonden en 
kunnen op de website worden 
geplaatst.  
Hans zal voor komende tiggeltjes 
een stukje schrijven namens de MR.  

Besluitvormend 

2 19.35 - 19.40 Terugkoppeling vanuit BAC 
Inhoudelijk mag er niks over de 
benoeming en het proces worden 
verteld. Hans deelt wel mede dat de 
keuze unaniem was  
Vanuit het bestuur de vraag voor 
akkoord vanuit de MR over  het 
traject van Wouter. Dwz Jaap gaat 
Wouter begeleiden naar het 
directeurschap toe. Wouter gaat de 
opleiding directeur primair onderwijs 
volgen. Het team vindt het belangrijk 
dat de cultuur van de school bewaard 
blijft, Wouter wil dit waarborgen. 
Zowel Jaap als Wouter zijn zich 
bewust van eventuele 
gevaren/valkuilen met Jaap (ex-
directeur) als begeleider. 
MR stemt in met het voorstel. Hans 
zorg voor terugkoppeling naar Aris.     

Beeldvormend 

3 19:40 - 19.45 Update laatste GMR vergadering 
Er is een plan voor het opzetten van 
een school voor vluchtelingen in 
Zoutkamp.  
Er is gesproken over de vragenlijst 
van RI&E.  
Er is een communicatie adviseur 
aangesteld voor onderzoek 
bestuurlijke fusie.  
Eén school binnen de stichting krijgt 
8% extra geld/extra loon in de vorm 
van achterstandsgelden.  

Beeldvormend 

4 19.45 - 19.55 Update directie/team   
Quick-scan meenemen naar 
volgende agenda. David mailt deze 
opnieuw naar de oudergeleding.  
Terugkoppeling openzetten 
chatfunctie voor ouders: dit is 
besproken in het team. Er zijn 
voordelen en nadelen. Op dit 
moment wegen de nadelen zwaarder 
dan de voordelen. David en Miranda 

Beeldvormend 
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gaan overleggen over een manier 
waarop contactgegevens 
uitwisselen/contactleggen tussen 
ouders onderling vergemakkelijkt kan 
worden, rekening houdend met de 
privacywet. 
We starten iets later in het jaar met 
Rots & water in groep 4.  
Frederika gaat tijdelijk naar groep 6 
op woensdag, Mitzy zal de plusgroep 
gedeeltelijk overnemen. Er is 
behoefte aan continuiteit in groep 6, 
nu Vanessa tijdelijk op woensdag 
naar groep geel is. 
Inspectie is geweest. Ze hebben 
gekeken naar de (mogelijk) extra 
werkdruk die kinderen met een extra 
ondersteuningbehoefte vragen. Er is 
een terugkoppeling geweest. 
Opvallend vond de inspectie de 
goede sfeer en de rust in de school. 
Ze hebben specifiek gekeken naar 
hoeveel tijd een leerling met extra 
ondersteuningsbehoefte vraagt van 
de leerkracht. 
Er is budget gecreëerd voor een 
extra kleutergroep. Er zal nu een 
vacature op worden gesteld.  
Er is een update gegeven over zieke 
personeelsleden en hoe we de 
continuïteit voor de kinderen 
proberen te waarborgen.  

5 19.55 - 20.10 Coronamaatregelen 
MR stemt in met voorstel voor 
sinterklaasacitiviteiten.  
Kerstkoor bij Twaalf Hoven zal buiten 
plaatsvinden. We blijven denken in 
mogelijkheden. Proberen om 
ondanks alle beperkingen voor 
kinderen een fijne schooltijd te 
creëren.  

Beeldvormend 

6 20.10 - 20.20 Update Tirrel 
Er is afscheid genomen van de  
huidige projectleider. Daardoor gaat 
er weer veel tijd verloren met een 
nieuwe projectleider. In de 
continuiteit en visie moet elke keer 
opnieuw worden geinvesteerd.  
Tirrelactiviteiten komen langzaam op 
gang. Beheer exploitatie ligt stil.  
Er is een tirrelvlog gemaakt met twee 
leerlingen van zowel De Piramiden 
als de Tiggeldobbe.  
  

Beeldvormend 

7 20:20 - 20:25 Rondvraag en sluiting 
  

 

 


