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Datum bespreking : 28 juni 2021 Volgende bespreking :
Deelnemers :

Afwezig met afmelding :
Afwezig zonder afmelding :
Distributielijst :

# Onderwerp Omschrijving van besluit

datum Onderwerp Omschrijving # Uitstel Eigenaar Gepland gereed
Werkelijk 
Gereed

Opening
28-6 opening Geen bijzonderheden

Notulen
28-6 notulen Notulen van 6-4 goedgekeurd.

Vaststellen agenda
28-6 Schooljaarverslag, Leerlingenraad en NPO toevoegen en bespreken.

Ingekomen stukken
28-6 Ouders geen
28-6 Overig geen

Bezetting
28-6 Bezetting Bezetting is besproken met de MR leden. 
28-6 Bezetting Vacature voor een onderwijsassistent voor de kleutergroepen.

Mededelingen 
directie/bestuur

28-6 de digitale school
Jeroen Weeke gaat samen met een collega binnen SOOOG het project "de digitale 
school" vormgeven. Consequentie is dat er een nieuwe collega naast Jeroen ingezet 
moet worden. De sollicitatieprocedure is reeds gestart.

Te bespreken stukken

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag is besproken. Highlights/acties:
- Voorbeeld van de ik-cirkels wordt verstuurd naar de MR.
- Beleidsplan eigenaarschap wordt nog verder uitgewerkt door Bianca.
- Teamscholing voor Kanjertraining staat gepland op 6 oktober 2021. De individuele 
trainingen staan gepland in september.
- Begrijpend lezen Beter Bijleren wordt gebruikt naast Nieuwsbegrip.

Schoolgids
Schoolgids is besproken. Op een aantal aanpassingen na akkoord. Pieky past deze 
aan.

NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs

NPO is bedoeld om de door Corona opgelopen achterstanden, waar mogelijk, weg te 
werken. Actiepunten 2020-2023 zijn besproken.

Formatieplan

Budget personeel 10,3 FTE kwaliteitsbudget 0,09, inzet administratie 0,59, inzet 
personeel 10,90. tekort van 1,1. Werkdruk middelen 0,59 + Geuko 0,8 is 1,39. Over 
is 0,29 gebaseerd op een prognose van 172 leerlingen. We mogen 7 groepen 
draaien en 9 groepen formeren.
Komend schooljaar zijn er 2 groepen 5.

Leerlingenraad Is besproken. Geen op- of aanmerkingen.

Rondvraag

28-9 Verkeerssituatie

René heeft navraag gedaan bij de gemeente. Conclusie van de gemeente is dat er 
niks veranderd en dat het oorspronkelijke plan (gebruik van pionnen) in de optiek 
van de gemeente de juiste actie is op dit moment. Vervolgstappen te bepalen nadat 
een stukje geplaatst is in de MijnSchool app. Update 6-4; een aantal weken is de 
situatie geëscaleerd. Een aantal ouders hebben een brief gestuurd naar de 
gemeente. Een aantal mensen hebben een reactie gekregen. Voorstel van de 
gemeente is om een vrijwillige "schoolroute" in te stellen. De gemeente gaat hier in 
niet faciliteren via de normale weg. Pieky gaat nog een poging wagen via de nieuwe 
wethouder. Ingrid stuurt de foto's naar Pieky.
28-6; parkeervrije zone is gerealiseerd, borden zijn geplaatst en de stoeprand is 
blauw geschilderd. Verreweg het grootste deel van de ouders houdt zich hier keurig 
aan. Een enorme vooruitgang voor de verkeersveiligheid bij de Waterlelie.

René ok

28-6 Activiteitenplan ombouwen naar schooljaar ipv kalenderjaar MR

28-6
Wie is verantwoordelijk voor de Buitenschoolse activiteiten en het toezicht daar op? 
A; het huis van de sport.

Let op! : kopieer formule in laatste kolom bij uitbreiding van de lijst

Allen, site MR
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