
Verslag MR vergadering van maandag 13 september 19.00 – 21.00 uur  
 

  Wie: 

1. Opening: Welkom. Tjerk is verhinderd. Georgina 
2. Notulen: 

 
Bespreken en goedkeuren notulen d.d.  
14 juni. 
De notulen worden goedgekeurd.  

Georgina 

3. Ingekomen 
stukken en 
mededeling
en: 

 
 

Georgina 

4. Mededeling
en  

• Hoe is de start van het schooljaar gegaan? 
Tessa geeft aan dat er een goede start is geweest als 
team.  

• Personele bezetting (informatief) 
De formatie is op orde, wel zijn er recent een paar 
docenten ziek en is er ook een docent langdurig ziek. 
Hierdoor kunnen niet alle klassen naar behoren les 
krijgen. Op school is geen opvang mogelijk met deze 
doelgroep kinderen, als meerdere docenten ad hoc 
uitvallen. 
De MR vraagt of kinderen kunnen worden verdeeld over 
klassen, omdat het voor ouders ook lastig is ad hoc thuis 
te blijven. Ook komen noodpaketten per klas ter sprake, 
die eventueel mee naar huis kunnen worden genomen 
als huiswerk. Dan zou een jaarcontract voor het 
incidenteel meenemen van de IPad naar huis nodig zijn.   
Hierop wordt de volgende vergadering op 
teruggekomen. 

• Ontwikkelingen op school 
Een ouderapp is in ontwikkeling, start z.s.m. 
Een pilot start mbt collectief inkoop van de zorg: 
1. 0,5 fte  pedagogisch medewerker op school vanuit 
Cardea 
2. Plan om meester Eyup weer uit collectief budget te 
betalen. 
Gedragscyclus inzetten: hypothese, aanpak, toets. Doel: 
te voorkomen dat kinderen thuiszitten.  
Deze week wordt het plan ingediend. 
 
Voorstellen vanuit MT: 
-een coach aan te stellen t/m december 
-een extra ondersteuner  
-een extra orthopedagoog, zodat zij meer in de klas 
kunnen zijn mede om onderwijs voor hoogbegaafdheid 
te kunnen gaan vormgeven 
-workshop creatief/muziek 

Tessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-incidentele stoelmassage voor personeel 
De MR onderschrijft deze uitgaven 

• Instemming Nationaal Programma Onderwijs 

• Instemming Schoolgids 
Georgina geeft aan dat in het schoolplan duidelijk 
verwoord moet worden dat als een kind na schooltijd op 
school moet blijven dit ‘samen met de ouders’ wordt 
besloten en wat dit dan betekent voor de taxi (kind zelf 
ophalen?).  
De MR keurt de schoolgids dan goed 
 

• MPO gelden (informatief) 
Een weekendschool en langere lesdagen zijn geen opties 
 

• Nieuwbouw keuken (informatief) 
Nieuwbouw keuken is uitgesteld. Dit jaar is niet het 100 
jarig, maar 99 jarig bestaan van de school. 
 

• Vervanging directie Windvang (Informatief) 
De directeur reïntegreert, Tessa blijft 
eindverantwoordelijk t/m december 
 

 
5. Punten: • Oproep 3de ouder MR 

Ouders worden verzocht tijdens de a.s. informatieavond. 

• Taakverdeling binnen de MR 
Voorzitter: Georgina 
Notulist: Ivo (rouleert per vergadering) 
Klankbordgroep: Georgina checkt bij Maaike/Tjerk 
 

• Welke punten willen we dit jaar gaan bespreken. 
Dit bespreken we de volgende vergadering. 
MR zou een ouderavond/workshop kunnen organiseren. 

• Jaarverslag schrijven 
Dat gaat Ivo doen. Georgina stuurt Ivo alle notulen van 
afgelopen jaar. 
  

Ouder 
Georgina 
 
 
 

6. Klankbor
dgroep: 
 

  

7. Rondvra
ag: 

 

-Volgende vergadering maandag 1 nov i.p.v. 25 okt  
-Datum eindejaar borrel: donderdag 23 juni 
-De MR vergaderingen vangen voortaan aan om 19.30 
(anders te vroeg voor leden die buiten Katwijk wonen). 
 

Georgina 



8. Sluiting: 
 

 
 

Georgina 

 


