
MR-vergadering 12 december 2019 starttijd: 18.00 eindtijd 20.00 uur 

Aanwezig:  
Karin Bootsma 
Corina Oudevoshaar    
Bernard Van Klingeren     
Tjarco Slager 
Joost Duivis    Voorzitter  
Maaike van Rooijen 
Remko Palte 
 
Afwezig:  
Yvonne Penne 
 
Aanwezig vanuit de ouders (voor het open gedeelte) 
 
 

Opening, Welkom 
Bernard 
 (open deel) 

Bernard stelt zichzelf voor.  

Mededelingen Corina heeft de personeelsmededelingen van Yvonne gekregen. 

  

- Vaststellen 
rolverdeling 

- MR 
regelement 
(zie bijlage) 

- Schoolplan 
(zie bijlage) 

 
(open deel) 

Joost blijft de voorzitter, tot de zomervakantie neemt Corina de 
secretariële taak over van Jolanda die gestopt is. Maaike kijkt mee om 
het eventueel over te nemen. 
 
MR regelement wordt aangepast en schuift door naar de volgende 
vergadering. 
 
Schoolplan schuiven we door, omdat Yvonne er niet is. 

 Overdracht van 
lopende zaken: 
 

 

  

 Verslag  okt gesloten 
deel 
 (gesloten deel) 

Actie lijst 
Yvonne vraagt Pamela de notulen op de site te zetten. 
Corina vraagt Vincent voor MR mailadres. 
Voorstel om volgende vergaderingen op een donderdag te doen. 
Maaike maakt de brief af. 
Yvonne vraagt Pamela om uit te zoeken hoe stemmen van MR 
verkiezingen op SS kan gedaan worden. 
Iedereen leest het SOP nog even kritisch door.  
 
Nieuwe data: 
21-11 stemmen tellen 
16 jan 20 vergadering 
 

Bouw Verwondering 
(gesloten deel) 

Er moeten de komende periode 140 heipalen de grond in. Joost heeft 
begrepen dat de Citoperiode verplaatst gaat worden.  Hebben de 
collega’s overlast van de bouw op dit moment. Er is soms overlast van 



de aggregaat. Voorstel om straks eventueel een meeting te laten doen 
wat het geluidsoverlast is in de school (lokalen Sterrenrijk). 

 Formatie/personeel 
perikelen 
 (gesloten deel) 

Ingeborg moet in januari geopereerd worden, zij wordt vervangen door 
Miranda S en Renate, dit tot de zomervakantie. Als Ingeborg terugkomt 
gaat ze groepen 3 ondersteunen. Leidy gaat goed, verwachting is dat zij 
tweede week januari weer kan starten. Dan is er nog een interne 
verhuizing: lokaal Renate gaat naar de speelzaal en de zesde 
kleutergroep gaat in oude lokaal van Renate. Corina gaat naar de 
speelzaal beneden. Daarnaast gaat Corina verhuizen, na de zomer gaat 
zij op een school daar in de buurt werken. 

6e kleutergroep 
 (gesloten deel) 

Na de kerst start de groep, nieuwe leerkracht Jolanda en zij-instromer 
Margret. 

Aanmeldingen en 
wachtlijst. (Toelichting 
Yvonne /Joost) 
 (gesloten deel) 

Wachtlijst voor nieuwe schooljaar van 12 leerlingen. De Verwondering 
heeft de wachtlijst ingetrokken. De prognose is goed. Eind van dit 
schooljaar 426 leerlingen, start 2021 staat op 459 leerlingen.  

Begroting. (bespreek ik 
a.s. donderdag) 
(gesloten deel) 

Schuift door naar de volgende vergadering. 

Volgende afspraak goed 
plannen ivm nieuwe 
tijdstippen en dag. 
(gesloten deel) 

Donderdag is een prima dag, 18.00 uur starten is goed. 
Data schooljaar 19-20: 
23-01-2020 
12-03-2020 
23-04-2020 
 

  

  

W.v.t.t.k.  

Volgende afspraak  

 
Te doen-lijstje: 
 
 

 Schoolplan doorlezen  

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 


