
Verslag MR vergadering van maandag 1 november september 19.30 – 21.30 uur  
Locatie aula 
Aanwezig: Connie, Tessa, Georgina, Tjerk, Helen, Rutger, Ivo, Carlo 
 

 Wat: Wie: 

1. Opening:  Georgina 
2. Welkom +  

Voorstelrondje 
• Tjerk  

• Rutger 

• Hellen 
Gewenste bezetting MR is 6 leden 
waarvan 3 ouders en 3 
personeelsleden LBS. Daarom is er 1 
nieuw ouder lid pas in het komende 
schooljaar stem gerechtigd 
 

Vergaderdata worden verplaatst naar 
woensdagen vanaf 19:30 uur 
 

Georgina 

3. Notulen: 
 

Bespreken en goedkeuren notulen d.d.  
14 juni en 13 september 2021 

Georgina 

4. Ingekomen stukken 
en mededelingen: 

 Georgina 

5. Mededelingen  • De formatie wijzigt wekelijks . Op dit 
moment 128 leerlingen waarvan 21 
op de campus. De instroom van de 
kleuters en de campus wisselt 

• Personeel bezetting: Er is nog 1 
vacature van 0,6 fte i.v.m. 
ziektevervanging interen. De 
ondersteuning is volledig bezet mede 
door stagiaires 

• Ontwikkelingen op school: Ouderapp, 
collectieve inkoop jeugdzorg, er is 
budget van de gemeente Katwijk 
voor zorg op maat, de gemeente 
ondersteund de keuze voor zorg op 
maat in samenwerking met de 
orthopedagogen van de LBS. Het doel 
hiervan is om zoveel mogelijk 
kinderen op school te houden.  

• Jaarplan; Dit is geëvalueerd met de 
PMR 

• Nieuwbouw keuken: Begroting 2022 

• Vervanging directie Windvang; Deze 
is niet meer nodig 
 

Tessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Punten: • Vaststellen jaarverslag 

• Cursus MR nieuwe leden; Actiepunt 

• Stemrecht ouders; Zie onder punt 2. 

• Basiscursussen MR vanuit Aloysius 
Stichting, Deze zijn online te volgen 

• Korte evaluatie gelijke dagen model. 
De ervaringen vanuit school zijn 
positief. Er moet nog een evaluatie 
komen. 

• Er zijn momenteel diversen 
problemen in en rond het taxi 
vervoer van veel leerlingen. De 
oorzaak ligt met name bij de 
Gemeentes en de taxi bedrijven. 

 

Ivo 
Carlo 
 
 
 
 
 
 
 
Rutger 

7. Klankbordgroep: 
 

Er zijn geen datums bekend. Georgina of 
Tjerk overwegen een mogelijke deelname 

Georgina 

8. Rondvraag: 
 

Volgende vergadering is 8 december 2021 
 
 

Georgina 

9. Sluiting: 
 

 Georgina 

 


