
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Datum: dinsdag 31 mei 2022 
Tijdstip: 20.00 uur - 21:30 uur 
Locatie: De Polsstok 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Het is de laatste vergadering van Pauline. 
 
2. Notulen vergadering 14 maart 2022 

De notulen worden goedgekeurd. Besloten wordt om de notulen van de 
vergaderingen vanaf heden op de website te laten publiceren door Bram de Jong. Na 
iedere vergadering worden de goedgekeurde notulen gemaild naar Bram voor 
publicatie. Er zal eenmaal via social schools gecommuniceerd worden naar de 
ouders dat de notulen vanaf heden te vinden zijn op de website van de school.  

 
3. Ingekomen stukken   

Geen.  
   
4. 30 seconden rondvraag 

Blurren bij films en foto’s mag. Anders is het onwerkbaar. Dan moet er onnodig 
geknipt worden in filmpjes en dubbele foto’s worden gemaakt. Het is in de praktijk 
best lastig als leerkracht als je voor de situatie staat dat een kind niet herkenbaar op 
foto of film mag komen.  

 
5. Mededelingen directie 

Er zijn geen mededelingen. 
 
6. Aftreden Pauline en bespreking uitslag verkiezingen  

Er zijn 66 stembiljetten uitgedeeld. Er zijn 42 stemmen uitgebracht (42/66=64%). 
Linda Timmer heeft 25 stemmen gekregen (25/42=60%) en Danicka Assmann heeft 
17 stemmen gekregen (17/42=40%). Linda Timmer heeft de verkiezingen gewonnen. 
Linda Timmer zal bij de volgende vergadering aantreden.  

 
7. Formatieplan 

Geen wijzigingen in het formatieplan, behalve de inzet van juf Jitske. Prognose aantal 
leerlingen in werkverdelingsplan is 48. Het werkelijke aantal zal waarschijnlijk 46 zijn. 
De ondergrens voor het aantal leerlingen ligt rond de 70.  

 
8. Zorgplan aanpassingen 

Geen aanpassingen.  
 
9. Veiligheidsmonitor (evaluatie met leerlingen) 

Evaluatie van de veiligheidsmonitor met de leerlingen moet nog plaatsvinden.  
 
10. Overblijfgelden 

Navragen bij Bram wat hiermee gebeurd is.  
 
11. Opbrengsten midden toetsen Cito 

Uitleg door directeur:  
- Begrijpend lezen is een aandachtspunt. De focus ligt dit schooljaar op goed 

lezen en niet op snelheid. 
- Rekenen: wij hebben een verouderde methode. Er wordt gezocht naar een 

andere methode. Rekenen is een belangrijk speerpunt geworden. De 
rekennormen worden in de toekomst verhoogd.  



- Spelling: geen aandachtspunten.  
 
12. Reglement MR en huishoudelijk reglement 

Deze documenten moeten nog aangepast worden.   
 
13. Bestedingsplan financiën MR (o.a. ballenvanger voetbalveld) 

Wordt vervolgd.  
 
14. Actielijst  

Wordt aangepast.  
 
15. Data vergaderingen MR vaststellen  

Afwachten tot data GMR bekend zijn.  
 
16. GMR 

Constructie moet nog verder opgetuigd worden.  
 
 
 


