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Datum: 12-10-2016    

Voorzitter:  Bert de Boer 

Notulist:  Robert Muts  

Aanwezig:  Bert de Boer, Astrid Boersen, Gert de Wit, Robert Muts,  

Nithard Keijdener, Michiel Blankenvoorde, Manon van Druten 

Afwezig: Marijn Klapwijk, Rachel Naron (met kennisgeving) 

 

 Notulen/Afspraken Actie 

1. Opening en vaststelling agenda 

Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.  

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.  

 

Bert 

 

2. 5 gelijke dagen model 

Gert presenteert meerdere voorstellen welke vanuit de werkgroep zijn besproken. 

Tijdens de vergadering worden er nog diverse alternatieven voorgedragen welke  

In de werkgroep verder uitgewerkt zullen worden. De definitieve tijden worden  

van 08.30 – 14.00 uur. De exacte invulling over de dag is nog niet bepaald.  

Afgesproken is dat er geen proefperiode in het huidig schooljaar komt. 

 

Gert 

 

3. Begroting 

Gert geeft een toelichting op de begroting. Het ziet er goed uit. 

 

Gert 

4. Personele zaken 

Gert bespreekt dit met de MR. Hij licht ook de beweegredenen toe voor de grotere 

kleuterklassen. De begroting staat toe dat er eventueel extra bezetting bij de  

Kleutergroepen kan komen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. 

 

Gert 

 

5. Verkeerssituatie 

Gert heeft meerdere malen kontakt gehad met de gemeente. Zeker is dat de 

gemeente geen zebrapaden of verkeerslichten wilt aanbrengen. De andere  

rijrichting van het dorpsplein wordt nog nader onderzocht. Dit ivm de regelgeving. 

Het heeft de volle aandacht en de school zal dan ook verder onderzoeken welke 

mogelijkheden nog wel haalbaar zijn. Denk bv aan een hogere verkeersdrempel.   

 

Gert 

6. Invalpoule en noodplan 

Gert geeft aan dat de invalpoule (PIO) van de KPOA bijna leeg is. Het MT heeft  

een noodplan gepresenteerd voor het geval er bij uitval van een leerkracht geen  

invaller beschikbaar is. 

 

Gert 

7. Overplaatsingsbeleid 

Punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

Gert 

8. Leerkrachtenenquête 

De uitkomsten van de enquête worden door Marijn, Astrid en Nithard verder 

uitgewerkt en de uitkomsten zullen zij in de volgende vergadering presenteren 

 

allen 

9. Ouderpeiling 

De ouderpeiling wordt besproken. Er wordt door het MT nog een vergelijk met  

2014 gemaakt en deze zal in de volgende vergadering besproken worden. 

Een van de punten was de zichtbaarheid van de MR. De MR gaat kijken hoe ze meer 

in beeld kunnen komen bij de ouders. 

Allen 

10. MR vacature 

Door het afscheid van Robert heeft Bert gesprekken met 2 kandidaten voor de 

vervanging van Robert. De volgende vergadering zal het nieuwe MR lid  

voorgesteld worden. 

Bert 

11. Wvttk \ rondvraag 

Michiel vraagt of er al een diepteanalyse van de cito is gemaakt. Manon licht dit in  

het kort toe en zal hier in de vergadering van november dieper op in gaan. 
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Nithard vraagt hoe het staat met het veiligheidsplan, Gert komt hier de volgende 

vergadering op terug. 

Nithard vraagt naar de definitieve afrekening van het Malawiproject. 

Astrid vraagt of er naar de MR vergaderplanning kan worden gekeken. 

 

Robert bedankt alle aanwezigen voor de afgelopen jaren. Hij heeft het als zeer 

plezierig ervaren en geeft aan dat hij het waardevol heeft gevonden om  

onderdeel te mogen zijn geweest van de vooruitgang op de school. 

 

Vergadering sluit om 21.50 uur 

 


