
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 11 mei 2021 – 19.30u 

Aanwezig:  Judith v. Bakergem (MR), José Meijer (MR), Carolien Jongepier (team), Ruud van Leerzem (directeur/ 
notulen). 

m.k.a. Francis Klein. 
 

Verslag:  
 

1. Welkom  
 

2. Verslag 22 februari 
- Geen bijzonderheden gehoord over gewijzigd parkeersysteem. Parkeeroptie melden bij nieuwe ouders. 
- Verslag akkoord 

 

3. MR en GMR 
Informatie door en vragen aan Marina vd Giessen (lid GMR). 
Marina is vertegenwoordiger namens de GMR voor onze school, omdat er geen direct lijntje meer was. 
Ze is in principe eenmalig aanwezig, maar kan altijd benaderd worden voor vragen of bijzonderheden. 
E.e.a. is uitgebreid besproken en duidelijk gemaakt. 
Enkele concrete zaken: 
- Advies aan GMR/bestuur om het continurooster te evalueren met leerkrachten en ouders. 
- T.z.t. wordt er een avond georganiseerd voor GMR en MR’s van de scholen. Uitwisseling, kennismaking , info. 
- Advies GMR aan de Magdalon: zorg voor continuïteit met vaste leerkrachtgeleding in de MR. 

 

4. Organisatie 2021-2022 
Stand van zaken. Van het huidige team blijven er straks vijf over. Ans en Niek waren al eerder afgevallen. Binnenkort 
ook Iris en Ruud. De zoektocht naar invallers en nieuwe leerkrachten is intensief geweest, maar het lijkt erop dat alle 
vacatures ingevuld kunnen worden. Met de extra gelden van de minister mogen er ook extra ondersteuners worden 
benoemd (o.a. leraarondersteuner en gymleerkracht). 
Er is een concept, dat dinsdag in de directeurenvergadering wordt besproken en donderdag met het team. 
De NIEUWSBRIEF wacht op het moment dat alles duidelijk is en aan de ouders kan worden gemeld. 
De continuïteit wordt zoveel mogelijk bewaakt, maar in groep 5/6 lukt dat helaas niet. 
De extra dag van Francis kan voorlopig ook worden ingezet voor ondersteuning in deze groep.  
De groep wordt namelijk ook vrij groot voor ons doen.  

 

5. WVTTK/rondvraag 
 Vragen over Koningsspelen. Twee ouders hebben aangegeven te vinden dat de school dit moet organiseren. Team 
heeft eerder i.v.m. werkdruk besloten welke activiteiten er wel of niet worden georganiseerd en toen besloten om 
de koningsspelen aan de Oranjevereniging over te laten. MR adviseert om dit kort te sluiten met de betreffende 
ouders. Als OKG (en deze ouders) volgend jaar de spelen willen organiseren dan is dat natuurlijk een optie! Wordt 
gemeld bij OKG (door Judith) en Mary (door Ruud). 

 Vragen over pleinonderhoud: er is een onderhoudsplan in ontwikkeling met een groepje ouders, die regelmatig 
met kinderen in de tuin en op het plein werken (planten, onderhoud, water geven, snoeien, e.d.) 

 Verkiezingen noodzakelijk. José en Judith hebben er vier jaar opzitten, maar willen evt. nog vier jaar als er geen 
nieuwe kandidaten zijn. Het is wel handig dat zij nieuwe MR-leden een beetje inwerken in de materie. 
In de NIEUWSBRIEF komt een oproep voor kandidaten. Als dat er meerdere zijn, dan is er een verkiezing nodig. 

 

Volgende vergadering:  29 juni 2021. 
Verzoek MR om dan ook Mary te vragen erbij te zijn. 

 


