
   

Notulen MR, dinsdag 7 juni 2022, 19.30 uur, digitaal  

 

Notulist : Lisa  

Aanwezig : Marcel, Marie-Jose, Selma, Andre, Veronique, Michel, Judith, Lisa  

Afwezig :  Emiel 

1. Opening en welkom 
Omdat Michel erg verkouden is, is de vergadering vandaag online. 
 

2. Notulen vorige vergadering 19-04-2022 
Besteding NPO gelden wordt nog een vergadering opgeschoven. Wel kan al 
worden gezegd dat de lessen Kanjertraining die door een externe verzorgd 
worden ook volgend schooljaar weer gegeven worden. Ook de begeleiding 
van Rob (Fenom) wordt voortgezet. Tot slot worden er collega’s betaald 
vanuit het potje NPO gelden. 
 
Er is nog niemand gevonden voor de GMR. Marcel blijft het voorlopig doen, 
wel wordt er nog steeds naar iemand gezocht. 
 

3. Notulen GMR 
De notulen en daarbij de visie van de bestuurder roepen nog veel vragen op. 
Het is heel abstract. Er zijn veel ideeën, maar het is allemaal nog niet 
geconcretiseerd. Hoe passen al deze ideeën in de huidige situatie?  
 

4. Mededelingen directie 
Er is een brandbrief uitgegaan vanuit de directie naar ouders over het 
personeelstekort. De formatie voor volgend jaar is nog niet rond. Het 
lerarentekort is een maatschappelijk probleem, waar ook de Piet Hein last 
van heeft. Het is moeilijk om nieuwe collega’s te vinden. 
 
Er zijn prachtige resultaten geboekt bij de eindcito. 
 
Directie is nog steeds in gesprek met de gemeente over het zwarte pad. 
 
Er zijn veel klachten over de schoonmaak op de Schaepmanlaan. Er wordt 
gekeken of er een alternatief mogelijk is. 
 

5. Hoogte overblijf bijdrage 
Er zit meer geld in de reserve dan verwacht. Het geld wat ouders betalen 
gaat niet omhoog. Volgende vergadering wordt vastgesteld wat er dan met 
het te betalen bedrag gebeurd, zo houden of verlagen. 
 

6. Enquête tussentijdse resultaten 
Er is een response van 32% van de ouders. Dat is te weinig voor een 
gevalideerde enquête. Het percentage moet dan tussen de 35% en 40% 



liggen.  
Wel hebben alle leerlingen de enquête ingevuld. 
Van het personeel heeft 65% de vragen beantwoord, dit zou rond de 90% 
moeten zijn. 
De afname voor de enquête wordt waarschijnlijk verlengd om meer response 
te kunnen krijgen. 
Er zijn nog geen inhoudelijke resultaten beschikbaar. 
 

7. Rondvraag en Afsluiting 
Geen vraag, wel een leuk nieuwtje van Judith: er is ruim 30.000 euro 
opgehaald met de sponsorloop voor Oekraïne. Alles is soepel verlopen met 
fijne en goede hulp van ouders. 
 

 


