
MR-vergadering
Datum: 17-05-2022
Tijd: 19.30 – 20.45
Plaats: Don Bosco, teamkamer

Personeel: Marieke van Duin, Astrid Moras, Jiska de Jong
Ouders: Leanne Lubbinge, Marjan Jorink, Gast: Liesbeth Bakker
Toehoorders: Miranda Vermaat

Nr. Onderwerp Status Behandeling door/bijlage Actie
1. ● Opening

● Mededelingen
● Inventarisatie van de rondvraag

Marjan 19.30

2. Mededelingen OR/ Contact OR Uitwisselen Marjan 19.35
Larissa Vermeulen wordt de nieuwe voorzitter van de OR.
Jeffrey de Jong wordt de nieuwe penningmeester.

3. Vakantierooster Informeren teamleden 19.40

Wanneer de MR akkoord gaat met de studiedagen, kan Goede Vrijdag komend jaar geen vrije
dag worden. De MR gaat akkoord, vooral gezien de lange laatste periode voor de grote vakantie
zodat we weer een junivakantie hebben.

3. Formatie 2022-2023 Informeren Jiska 19.50
De formatie wordt na de junivakantie via de nieuwsbrief gedeeld met de ouders.

4. Communicatie Kwieb informeren Marieke 20.05
- We blijven wekelijks een bericht via Kwieb sturen.
- Invulling informatieavond groep 1-8 komt terug tijdens een teammiddag.

5. Ouder- leerling tevredenheidsenquête Doornemen Astrid 20.15
We hebben de enquêtes uitgebreid besproken.

Groep 6 is het minst positief over de klas, het welbevinden en de sociale veiligheid. Deze groep heeft nu
een vaste fulltime groepsleerkracht: Jamie. Margreth geeft 1 dag in de week ondersteuning (voor Jamie en
de kinderen). Zij geeft binnenkort lessen Rots en water (sociale vorming) in deze groep.

Komend schooljaar gaat Margreth deze lessen aan groep 3 t/m 8 geven in een cyclus van 8 weken.
6. Invulling werkdrukgeld, cyclus “vakleerkracht” Informeren Astrid 20.25

- Vakleerkracht neemt de groep over (eigen keuze van de leerkracht om erbij aanwezig te zijn of niet)
- Onderwerpen worden op niveau aangeboden
- Programma met een opbouw dat toewerkt naar een eindproduct (als dat mogelijk is)
1. Rots en water (Margreth)
2. Technologie (4wk)/Wetenschap (4wk) (Jiska)
3. Muziek (Jiska) / Dans (extern)
4. Beeldende vorming (Joke)
5. Drama (Extern)

7. a. Terugkoppeling bijeenkomst MR-en en
brede school.

b. Voorzitter MR

uitwisselen Marjan 20.35

De MR schrijft een stukje over bijeenkomst MR-en in de nieuwsbrief. Er wordt nog nagedacht over wie het
voorzitterschap over gaat nemen.

Jiska verstuurt in het vervolg de agenda weer via de mail.
Liesbeth heeft deze avond meegedraaid met de MR en zal volgend schooljaar de vrijgekomen plaats
invullen.



8. Rondvraag + sluiting Marjan 20.45
Geen


