
Notulen 13 juni 2022 

Aanwezig: Vienna, Miranda, Esther, Coen, Joey, Wendy en Rob 

 

Agenda: 

1. Akkoord notulen vergadering van 05-04-2022 

2. Vakantierooster 2022/2023 

3. Formatieplan 2022/2023 

4. OTP en LTP 

5. RI & E 

6. Avondvierdaagse 

7. Bezetting MR ( Coen en Vienna laatste jaar) 

8. Terugkoppeling GMR ( Esther) 

9. Rondvraag 

 

 

1. Nadat er wat kleine aanpassingen zal de notulen op de site worden geplaatst.  

2. Aangezien de nieuwbouw op zich laat wachten zullen de twee verhuisdagen zoals die waren 

ingeroosterd komen te vervallen. De twee  “overige” dagen worden ingevuld in het 

schooljaar. De dagen zijn 07-03-2023 en 28-04-2023 geworden. Inmiddels is dit ook al 

gecommuniceerd naar de ouders. Daarbij is het verzoek vanuit de leerkrachten gekomen om 

de vrije week in juni te verplaatsen naar 19-06-2023 zodat alle resultaten binnen zijn en 

gecommuniceerd kunnen worden naar de leerlingen en ouders.  

3. Het nieuwe schooljaar zal worden begonnen met 12 groepen. De formatie is hier al van op de 

hoogte en de ouders en leerlingen zullen op 1 juli a.s. hierover geïnformeerd worden. In 

januari 2023 zal een 13e groep starten.  

4. Uit de resultaten van de OTP en de LTP is vooral naar voren gekomen dat er beter 

gecommuniceerd moet worden naar de ouders toe. Het idee is om weer een oudercafe te 

organiseren in het nieuwe schooljaar om dit onderwerp aan te snijden. Het verzoek vanuit de 

MR is om een extra tekstregel te blijven vermelden in elke nieuwsbrief dat er altijd contact 

gezocht kan worden met de leerkracht via Social Schools. Wellicht kan deze tekst regel ook 

vermeld worden in de wekelijkse update van de leerkracht naar de ouders toe. De vraag aan 

Rob is of er niet maandelijks een nieuwsbrief uit kan. Dan wel korter maar wel met de 

belangrijkste punten van de afgelopen maand en wat er nog gaat komen in de komende 

maand. Denk hieraan bijvoorbeeld een schoolreisje, schoolfotograaf of studie dag.  

De actie punten die naar voren zijn gekomen uit de onderzoeken zullen worden besproken 

met de leerkrachten hoe hiermee om te gaan en op te pakken.  

5. Elke 4 jaar zal er een RI & E moeten worden uitgevoerd. In September 2022 zal dit worden 

opgepakt en waar nodig worden uitgevoerd.  

6. De avondvierdaagse is dit jaar niet doorgegaan door te weinig animo. De vierdaagse zou 

worden gelopen in de vrije week van de Lispeltuut. Hier het komend jaar wat meer rekening 

mee houden zodat de Lispeltuut hier ook weer aan mee kan doen.  

7. Aangezien Coen en Vienna de MR gaan verlaten zal er een korte uitnodigingsbrief worden 

geplaatst waar ouders zich kunnen aanmelden om in de MR te komen deel nemen. Tijdens 

de algemene ouderavond op 21 september, zal er dan eventueel gestemd worden mocht er 

meerdere aanmeldingen zijn vanuit de ouders. Binnen de school zal onder de leerkrachten 

een kandidaat gezocht worden voor Vienna.  



8. Namens de Lispeltuut zit Esther in de GMR. Doordat de GMR kleinschalig is kunnen er grote 

stappen gemaakt worden en zijn de lijnen kort. Esther heeft kort uitgelegd waar de GMR 

momenteel mee bezig is en heeft er veel plezier in. 

9. Rondvraag: geen 

 

Actiepunten: 

Rob deelt nog het document over de RI & E 

De speerpunt bij de leerkrachten blijft rekenen. 

IEP meer uitleg aan de leerkrachten 

Rob deelt nog de NPO gelden overzicht wat er nog is en wat ervan is uitgegeven.  

 

Agenda punten volgende vergadering: 

Nieuwbouw 

RI & E 

NPO gelden komend schooljaar  

Overzicht van het schooladvies 

 

Volgende MR vergadering: 12 september 2022 om 19.30 uur 

Elke ouder is hier van harte welkom om mee te praten en mee te denken.  


