
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
 
Datum: 
Aanvang: 

18 mei 2022 
19:30  

Locatie: PJS 
PMR-leden: 
OMR-leden: 
Schooldirecteur: 

Mirja Siekerman, Yvonne Klanker 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
Frans van de Gevel 

Notulen: 
Afwezig:  

Mirja Siekerman 
- 

 
 
Gezamenlijk gedeelte met schooldirecteur: 
 
Opening, vaststellen agenda 

 
Notulen zijn per e-mail vastgesteld. Doornemen actielijst. 
 
Onderwerpen vanuit schooldirecteur 
 
Formatie 2022/2023 (groepsverdeling inclusief bezetting) 
Aantallen kinderen: vastgesteld op het aantal dat we nu weten, er kunnen nog leerlingen bv in groep 2 
blijven. 
Er is gesproken over combinaties van twee groepen bij elkaar. Liever geen groep ¾, omdat er ook een 
4/5 komt. Met het team is gesproken of er 3x een 4/5 combinatie of een 4, 4/5, 5 gemaakt zou worden. 
Gekozen voor het laatste, waar samenwerking belangrijk is.  
Akkoord namens MR. 
 
MR vraagt of er al gekeken is waar onderwijsassistenten worden ingezet. Als aantallen geheel duidelijk 
zijn wordt hier actief naar gekeken.  
Hoe zit het met de onderwijsbezetting, blijven we compleet? Nee. Er is nog formatieruimte. Enkele 
leerkrachten zouden eventueel uitbreiding willen. MT en directie kiezen.  

 
 

Planning vakantiedagen 2022/2023 
Akkoord 

 
 
Planning studiedagen 2022/2023 
Akkoord 

 
 

Evaluatie werkdrukgelden 2021/2022 
Per mail naar GMR. 

 
Invulling werkdrukgelden 2022/2023 
Joost gymles laten doorzetten. 
Tijd en extra handen als ondersteuning. 

 
Schoolplan/ schoolgids 
Formeel voor 1 augustus vaststellen, er zijn een aantal kleine veranderingen. MR vraagt of zij op de 
hoogte gehouden worden van de veranderingen.  

 
Pestprotocol 
PJ wil graag overstappen naar iets wat meer past. Maar aankomend jaar wordt er nog gewerkt met de 
huidige, met aanpassingen: 
MR: aanpassingen: 



Stroomdiagram, wat gebeurt er welke fase. Kort overzicht maken voor bv in de map. Is het helder voor 
leerkrachten? Het is werkbaar. Wanneer meld je wanneer er iets speelt? Wanneer maak je als 
leerkracht de stap naar de directie? Wanneer moet je als leerkracht aan de bel trekken?  
Voor fase 3 ook de rest van de ouders informeren wanneer dat mogelijk is als er iets speelt in de klas.  
Waar zou vertrouwenspersoon kunnen staan binnen dit protocol. In een KOM gesprek terugkomen op 
het pesten.  
Frans zal aanpassingen toevoegen en als dat gedaan is, komt er mail. Bij akkoord is deze dan 
vastgesteld. Ondertussen is er feedback gegeven is het protocol aangepast.  

 
Wat speelt er op school 
Er speelt veel op school binnen 7/8. Er wordt druk aan gewerkt.  
 
Ondersteuning directie: 
Fred Wapstra (tot de zomer) en Maartje van der Linden (na de zomer) gaan ondersteuning geven aan 
Frans. Zij zijn oud directeuren binnen Allente.  
Voorstel data 23 mei, 30 mei of 1 juni om kennis te maken met team/ MR. Routekaart, schoolplan etc. 
gaan zij maken om te helpen. Onze voorkeur 1 juni 20.30 uur.  
Waarom is er niet gekozen voor Stef? Bestuur heeft deze twee mensen naar voren geschoven.  
Waarom kan Frans de communicatie niet voeren i.p.v. de MR er nog een nieuwe bijeenkomst bij krijgt?  
Hoe kunnen we mensen laten meekijken om vooruit te kijken i.p.v. steeds twee stappen vooruit en drie 
stappen achteruit. Volgens directie gaan we niet vooruit. Raadgeven en assisteren om vooruit te gaan. 
Deze mensen hebben ervaring met het opzetten van IKC’s.  
 
IEP eindtoets 
Mooie scores: totaal score 
1F 97% (norm 85%) 
1S 60% (norm 51%) 
 
Voortgang ontwikkeling IKC 
Noodgebouw:  
In de week van 21 juni wordt het gebouw neergezet, daarna bestrating. Nog niet duidelijk wat voor 
paden er gaan komen. Kiss and Ride zone is nog niet bepaald.  
1/2/3: deur aan de kant van Peutertuin/ voetbalveld.  
De groepen van de scholen in eigen lokalen. Kinderen formeel op andere school, dus geen reken/taal 
onderwijs samen. Maar bv wel een sportdag, knutselcircuit. 
Geluidsoverlast: afhalen en brengen materialen niet onder schooltijd.  
Veiligheid is een heel belangrijk punt. Hoe worden we hierin meegenomen op de laatste besluiten. 
Frans: We delen de afspraken.  
Verhuizen is een adviesrecht.  
RIE plan van aanpak: instemmingsrecht. Baart zorgen: hoe kunnen we een invulling geven . Frans: 
Veiligheid staat bovenaan. Verkeersdeskundige en gemeente nog rond de tafel om hierover te praten. 
Bv 5 min later starten (Phoenix),  
Verhuizen: Wat gaat er naar vaste opslag, wat gaat er naar beschikbare opslag, wat gooien we weg. 
Waar zetten we kasten e.d.  
Twee dagen voor de zomervakantie wordt er verhuisd. Daarna nog dingen als digiborden, 
zonnepanelen, etc verhuizen. Het alarmsysteem blijft werken.  
 
Inrichting plein: tegels worden opgeslagen, zodat ze later bij de inrichting kunnen worden hergebruikt.  

 
Nieuwbouw: Aannemer is bekend. Kosten zijn gedekt. 24-5 besluit gemeente voor akkoord van de 1.8 
miljoen. Aannemer krijgt dan akkoord en kan materialen gaan bestellen.  
Aannemer heeft gezien met welke eisen hij moet werken. Slopen begint vlot na de zomervakantie.  
We uiten onze zorgen over de realisatiedatum.  

 
 

 
 
 

 
 



Type overleg Datum Type overleg  Datum Secretaris Notulist 

GMR 08-09-2021 MR – PJS  20-09-2021 Voorzitter Rosemary 

GMR 02-11-2021 MR – Online  09-11-2021 Yvonne Mirja 

GMR 16-12-2021 MR – PJS  19-01-2022 Eelkje Suzanne 

GMR 12-01-2022 MR – Online 17-03-2022 Yvonne Yvonne 

GMR 07-04-2022 MR – Online  16-05-2022 Mirja Mirja 

GMR 23-06-2022 MR – PJS  29-06-2022   

 
 

 
 


