
Datum:
Aanwezig OG:
Aanwezig PG:
Afwezig:
Gasten:

Notulist: MdB

Notulen: Onderwerp: Inhoud: Inbreng & Tijd:Besproken: Actie OG: Actie PG:
1. Opening: Welkom, vaststelling agendaJvG (5 min.) Extra:  schoolplein

2. Directie: In aanwezigheid van directeur:
A. Concept formatieplan JvD / FM (10 min.) In het schooljaar 2022-2023: 15 klassen bezet. Aantal leerlingen 

per klas rond de 20. Als het definitief is wordt het eerst met 
leerkrachten, daarna MR en daarna ouders gedeeld. Ouders met 
nieuwe kinderen aanmelden voor bepaalde tijd? Zodat rekening 
gehouden kan worden met het aantal in de klassen. JvD neemt 
dit mee. Vraag vanuit JVG of er eventuele discussiepunten zullen 
zijn. Eventueel dat uit de huidige 7, een paar leerlingen naar de 
andere 7/8 moeten. Ouders van die leerlingen worde vroegtijdig 
ingelicht.

B. Personele bezetting JvD (5 min.) J. vervangt J. en wordt vanuit NPO betaald. Verder niet veel 
nieuwe leerkrachten. Qua wissel niet veel. Voor het jaar daarna 
eventueel al twee nieuwe Lio-ers op het oog. (V. en AM.) Vraag 
vanuit JvG; Wordt er nog iets gedaan met nieuwe leerkrachten 
en voorstellen. Zeker na de coronatijd. Idee voor team/ 
profielfoto op site. Zeker voor ouders fijn, gezien de school 
groeit. Dit laten we de volgende keer terugkomen.

Teamfoto/ 
profielfoto op site?

C. Inzetting NPO-gelden FM (10 min.) J. en L. worden volgend jaar vanuit de NPO- gelden betaald.

D. Feesten JvD  (5 min.) Komende tijd meer feesten: voorstelling, paasfeest, 
koningsspelen, voetbaltoernooi, uitjes WO. 

E. Voorstellen MR-leden (website)FM (5 min.)

F. Schoolplein JvD Gemeente komt kijken bij het schoolplein wat er moet 
veranderen. Modder is echt een probleem. JvD gaat er vanuit 
dat hier geen verandering in gaat komen. Volgens CD is het wel 
mogelijk kunstgras oid te regelen. 

JvD geeft nog een 
terugkoppeling wat 
er vanuit de 
gemeente geregeld 
wordt.

3. Notulen: Van: 09-11-'21 JvG (5 min.) Communicatie richting ouders vanuit welk kanaal: Parro wordt 
vooral gebruikt voor de doelen en terugkoppeling week.  Hoe zit 
het met het vaststellen van de verschillende 
communicatiemiddelen. Staat dat ergens? Voorstel MR-leden op 
de site is akkoord.

Scholing terug 
laten komen. 
Communicatiemidd
elen binnen de 
school terug laten 
komen. Peilen bij 4. Binnengekomen 

stukken:
Beloningsbeleid GMR …. (5 min.) Beloningsbeleid is al doorgevoerd. MR en GMR had weinig tot 

geen inspraak. MR-leden neemt het vooralsnog mee in het team 
om reactie uit te lokken.

Beloningsbeleid en 
reactie van team.

5. Interne vergadering: Vorming MR-vergadering JvG / CD (45 min.) JvG heeft met AvK overlegt dat GMR stukken direct op een 
platform terecht komt. Waarborgen dat de informatiestroom 
tijdig gebeurt. Zeker zodat tijdens de MR vergadering minder 
tijd besteed wordt aan bepaalde stukken. Vraag of we in de 
toekomst aandacht besteden aan het beter leren kennen. 

Voor de volgende 
keer vooraf kort 
een binnenloop 
met borrel.

6. GMR: Notulen + agenda GMR 
vergadering

FM of MvdM?        
(5 min.)                        

7. Rondvraag en sluiting:Gemeente / plein JvD / CD

CD CD gaat kijken of er online een platform gemaakt kan worden 
waarin alle documenten terecht komen.

Parkeerplekken/ gevaar MdB Tijdens spitsuur veel verkeer bij de parkeerplekken. Soms 
gevaarlijk, zeker met busjes BSO.

parkeerplekken 
onoverzichtelijk. 
Jvd moet in gesprek 
met BSO's. MdB 
gaat dit 
doornemen.

Volgende MR-vergadering: 17-05-2022

JvD (dir.)

Notulen | Panta Rhei

22-03-2022
CD, MdB, JvG (vz.)
MvdM, FM, RJV
HS


