
Notulen MR-vergadering 16 juni 2022 
 

1. Formatie:  

- Directie geeft het MT een update wat betreft de formatie voor het komende schooljaar. 

- Volgende week wordt de formatie gecommuniceerd richting ouders. Hierbij is het fijn als de 

indeling van de groepen 3 bekend is, zodat deze ook meteen meegenomen kan worden.  

- De parallel voor de Toekomst komt in groep 8. 

Uitgangspunten Klas voor de Toekomst:  

- Grotere ruimte 

- Uitdagender ingericht 

- Ander materiaal om de lessen vorm te geven 

Dit betekent dat er een verbouwing plaats moet vinden om nog een Klas voor de Toekomst te 

realiseren. Daarnaast zullen er wat interne verhuizingen zijn.  

 

2. Fusie: 

Achter de schermen is de fusie verder verwerkt.  

 

3. Schoolgids: 

Input vanuit de MR is meegenomen.  

 

4. Ouderbijdrage 

De directie heeft de cijfers rondom de ouderbijdrage van de schoolreizen op een rijtje gezet: 

Dag voor het bericht van de MR op Social Schools:   18,6% niet betaald.  

Twee dagen na het bericht van de MR op Social Schools:  14,6% niet betaald. 

Dag van het schoolreis (einde van de dag):    11,16% niet betaald. 

 

Cijfers delen 

Er bestaat nog wel een behoefte/wens om de cijfers te delen, omdat ouders ook geïnformeerd 

zijn over het dilemma rondom betalingen, de nieuwe wet en de mogelijke consequenties hiervan 

(bijv. minder activiteiten, geen schoolreis, etc.). Het is dan ook goed om ouders hierover ook een 

terugkoppeling te geven.  

 

Voorstel:  ouders na de vakantie, bij de aanvraag van de vrijwillige ouderbijdrage vanuit de OR, 

informeren over de uiteindelijke stand van zaken dit jaar en een (vriendelijke) oproep 

om te betalen, omdat we anders bijv. niet op schoolreis kunnen.    

  

5. Begroting: 

Wordt bijgewerkt ook voor het komende schooljaar. 

Besteding NPO-gelden en werkdrukgelden worden besproken. 

 

6. Werkverdelingsplan: 

Er moet nog formele toestemming komen van de PMR op het werkverdelingsplan.  

Er moeten nieuwe PLG’s/werkteams gevormd worden. Daarnaast moet er instemming komen op 

muziekdocent, conciërge, ed. We zetten dit voort zoals het afgelopen schooljaar.  

 

 

 

 



7. Data vergaderingen MR 2022-2023: 

- Donderdag 29 september 2022 

- Dinsdag 13 december 2023 

- Dinsdag 14 februari 2023 

- Maandag 15 mei 2023 

- Woensdag 14 juni 2023 

 

 


