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Notulen MR vergadering dinsdag 19 januari 2021 

 

Notulist Machiel 
Aanvang 15.30 uur  

Waar Via Teams  
 

Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter Rieka opent om 15.35 de 
vergadering. 

2 Vaststellen agenda Allen De agenda wordt vastgesteld. 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen Reeds vastgesteld, alleen er 
moet nog een stukje voor Social 
Schools getypt worden. Dit 
wordt samengevoegd met het 
stukje van deze vergadering. 

4 Ingekomen stukken Allen Geen 

5 Mededelingen directie Directeur Er is subsidie ‘schoolkracht’ 
aangevraagd voor de leerlijn 
‘leren leren’. Dit traject loopt 
inmiddels in groep 4/5 en willen 
we gaan inzetten voor de hele 
school, zodat er een 
doorlopende lijn komt binnen 
de school wat betreft deze 
leerlijn. 

6 Nieuwbouw Allen incl 
directeur 

Er is 5 januari een 
opstartvergadering geweest 
met school, gemeente en 
Synarchis. Er is onder andere 
over gesproken om de leeftijd 
van 0-12 in het gebouw te 
huisvesten. Ook logopedie en 
consultatiebureau. 
Er is gesproken over tijdelijke 
huisvesting, 3 scenario’s: 1 
gymzaal plat en daar beginnen 
met nieuwbouw, zodat je in het 
begin in huidige gebouw kunt 
blijven. 
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2. Realisatie units op 
schoolplein of locatie gymzaal. 
3. Tijdelijk gebruik WvO college. 
De Leilinde gaat vanaf augustus 
’21 t/m maart ’23 tijdelijk in het 
WvO college.  
Volgens de globale planning 
gaan ze starten met de bouw 
van onze school begin ’23. Dit 
zou dus krap zijn. Zeker met de 
wetenschap dat bouwprojecten 
veelal uitlopen en wij onze 
bouwplanning dan zouden 
moeten aanpassen aan de bouw 
van de Leilinde. 
 
Er zullen binnenkort verdere 
gesprekken volgen. 

7 Continurooster Allen incl 
directeur 

Lenard laat ons zien aan de 
hand van het vakantierooster 
en de urentabel dat het niet 
haalbaar is om de 
woensdagmiddag vrij te 
houden. Er worden dan over 8 
jaar te weinig uren gemaakt 
door de leerlingen. 
Lenard gaat nog kijken of er op 
ma, di, do en vr een kwartier 
langer lesgegeven kan worden 
(1 pauze als beweegtijd) en dan 
alsnog de woensdagmiddag vrij 
voor de kleuters. 

8 Begroting Allen incl 
directeur 

De begroting is goedgekeurd 
door de GMR. Lenard kan er 
verder nog niet heel veel over 
kwijt. Hij wil er zelf ook nog 
vragen over stellen en komt er 
de volgende vergadering op 
terug. 

9 Corona Allen incl 
directeur 

Lenard geeft aan trots te zijn 
over hoe het loopt. 
De noodopvang wordt steeds 
drukker. 
Toetsmomenten en rapporten 
worden uitgesteld totdat we 
weer opengaan. Er zal dan eerst 
2 weken normaal worden 
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gewerkt alvorens er getoetst zal 
gaan worden. 
Machiel heeft een vraag 
betreffende een 
thuiswerkvergoeding voor 
leerkrachten. Lenard gaat dit 
aankaarten binnen het MT. 
 

10 Aftreden MR-Lid (Rieka per 01-02-2021) Allen incl 
directeur 

Rieka geeft aan dat ze aftredend 
is en zich niet herkiesbaar stelt. 
Er zal een vacature worden 
uitgezet. Rieka geeft aan om 
aan te blijven totdat er een 
vervanger is (tot uiterlijk einde 
schooljaar).  
Mijntje gaat een vacature 
opstellen. 

11 Functioneren Directeur Allen excl 
directeur 

We hebben het functioneren 
van de directeur besproken en 
zijn zeer tevreden over zijn 
functioneren. 

12 GMR Notulen Rieka Nog niet ontvangen. 

13 Rondvraag. Allen Mijntje: de foto/stukje tekst op 
de website moet geüpdatet 
worden. We wachten totdat we 
een vervanger hebben voor 
Rieka. 
Mijntje stelt voor om als vast 
punt op de agenda, de visie van 
de MR binnen de nieuw te 
bouwen school, te zetten. Rieka 
neemt dit mee. 
 

14 Sluiting Voorzitter Om 16.42 uur sluit Rieka de 
vergadering. 

 


