
   

Notulen MR, dinsdag 28 juni 2021, 20.00 uur, locatie hangout. 

 

Notulist : Emiel 

Aanwezig : Marcel, Marie-Jose, Emiel, Selma, Andre, Michel, Judith, Tim, Betty, 

Judith 

Afwezig :  

  

 

 

1. Opening en welkom procedure 

 

2. Notulen 25-5-2021 procedure 

Besproken om de bijdrage voor TSO 2021-2022 op EUR135 te zetten. Dit zal in de nieuwsbrief 

na de zomer verder toegelicht en uitgelegd worden. Tekstuele aanpassingen zullen door Tim 

gedaan worden. Verder is iedereen akkoord met de notulen. 

 

3. Vanuit de GMR 

De opkomst van de laatste GMR was bijzonder laag dat als een dieptepunt gezien wordt. In 

GMR is de voortgangsplan, jaarverslag en inzet van extra gelden besproken. 

Er is een plek voor een ouder van Piet Hein vrij voor de GMR. Marcel zal niet-gekozen MR 

kandidaten benaderen om de animo voor GMR te polsen. Andre zal een voorstel doen voor 

een vacature tekst.  

  

4. Mededelingen directie 

Na de corona versoepelingen, zijn er weinig restricties meer behalve de 1,5 meter regel. 

Daarom blijft voorlopig het ophaalbeleid zoals nu is. Verder mogen ouders alleen op 

uitnodiging het schoolgebouw in. 

Er is afscheid genomen van collega’s die de school verlaten. Dit jaar was het weer een grote 

uitdaging om nieuwe collega’s te vinden maar het gelukt. Michel geeft aan dat het een 

uitdaging blijft. 

Michel heeft complimenten van de bestuurder ontvangen voor het ingediende schoolplan en 

heeft subsidie aangevraagd. Acties zijn reeds uitgezet voor o.a. kanjertraining, programmeer 

lessen en muziekles.  

De gemeente heeft een zomerschool georganiseerd. Op basis van de criteria die gemeente 

gesteld heeft, heeft Piet Hein ongeveer 40 ouders een brief gestuurd voor deze zomerschool. 

Piet Hein is niet betrokken in de organisatie van de zomerschool. 

 

5. Voortgang schoolplan 2021-2022 (Hfdst.7) 

Er is afscheid genomen van collega’s en er zullen nieuwe collega’s beginnen. Inwerking van 

nieuwe collega’s vergt tijd. Borging van de kennis en kwaliteit zal onderdeel zijn van de 

ontwikkeling. Michel geeft aan dat borging de basis is voor verdere groei. 



MR lid informeert naar budget voor nieuwe personeel. Michel geeft aan dat er momenteel 

voldoende budget is voor ondersteunde taken. 

MR heeft geen inhoudelijke opmerkingen op voortgang schoolplan 2021-2022. De strekking 

is helder. Tekstuele aanpassingen zijn besproken en zullen gedaan worden. 

 

6. MR en GMR data schooljaar 2021-2022  

Niet besproken 

 

7. Formatieplan 2021-2022 en taakbeleid 

Michel geeft aan dat de jaartaken met de leerkrachten besproken zijn. MR complimenteert 

Michel. 

 

8. Indeling klassen en medewerkers 2021-2022  

School breed voldoende op alle punten, individueel aandachtpunten 

 

9. Schoolkalender informatief 

Besproken en wijzingen worden aangepast 

 

10. CITO-resultaten  

Vanuit school uit is er geen behoefte om naar ander methode van toetsen over te stappen 

 

11. Rondvraag 

Betty en Tim worden bedankt voor hun jarenlange bijdrage aan de MR. 


