
MR-vergadering 23 januari 2020 starttijd: 18.00 eindtijd 20.00 uur 

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

Opening 
 (open deel) 

Joost opent de vergadering 

Mededelingen Yvonne: 

- Wachtlijst huisvesting; 
Er is een wachtlijst voor de schooljaren 20-21, 21-22 en22-
23. Ook de Verwondering hanteert een wachtlijst. Het 
pand van de Verwondering is in december 2020 klaar. 

       Ouders wordt ook geadviseerd om contact op te nemen met de 
       gemeente.  

- Begroting bestuur; Begroting is goedgekeurd. 
- Begroting van het bestuur is positief waardoor er ruimte is 

om te innoveren. Er wordt een plan ingediend voor 
aanpak dyslexie en/of een groen dak. 

- Formatie; Remco vertrekt. Er is een gesprek geweest met 
een kandidaat gesproken, goede referentie, zij neemt 
groep 6 over van Remco en de intentie is dat zij volgend 
schooljaar meegaat met de groep naar 7.  

- Van de 92 lesdagen, 56 dagen opgevangen vanwege 
ziekte, operaties, zorgverlof enzovoort. De groepen 
worden opgevangen door onderwijsassistenten en 
leerkrachten werken extra dagen. 

- Toiletten; Er wordt ervaren dat er te weinig toiletten op 
de begane grond zijn. Personeelstoiletten zijn opgeofferd 
voor de kleutergroepen. Extra toiletten kunnen niet 
worden geplaatst. Er wordt onderzocht of er een 
conciërge kan worden aangenomen om op de toiletgang 
toe te zien. Kunnen wij ouders inschakelen? Extra 
schoonmaak? Er wordt nagedacht over mogelijke 
oplossingen, onderwerp op volgende agenda. Actie Joost. 



- Zij ingang, drukte van ouders. Het pad wordt geblokkeerd 
door ouders, kinderwagens, fietsen, stepjes. Overzicht is 
kwijt.  
Opnemen in de nieuwsbrief en eventueel een plek 
markeren wat vrijgelaten moet worden. 

- Buurtschap midden is bereid om hun kvk inschrijving te 
lenen zodat de organisatie zelf de avondvierdaagse kan 
organiseren. 12 tot en met 15 mei. 

Verslag  okt open deel 
 (open deel) 

Verslagen niet doorgestuurd, Joost doet dit alsnog (2x) 

 

- Schoolplan 
 

- ICT 
 
(gesloten deel) 

 
 
 

 Overdracht van 
lopende zaken: 
 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

W.v.t.t.k.  

Volgende afspraak  

 
Te doen-lijstje: 
 
 

Joost Navragen of er iemand geregeld kan worden voor 
schaaklessen 

 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



 


