
Notulen MR vergadering  
 
Datum overleg:   
dinsdag 22 maart 2022, 19:30 uur 
Afwezig: Roel Schuringa, Gea Hurenkamp, Angélique Cooke, Bertha Samallo 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen (van tevoren schriftelijk aanleveren)  
- Er is momenteel veel onrust door uitval van collega’s en kinderen. Het is moeilijk om zieke collega’s 

te vervangen. Er zijn veel positief geteste kinderen. Testen worden op aanvraag verstrekt, directie 
vraagt ze aan en verspreidt ze preventief. Groep 5 wordt niet getest, is een periode ook gescheiden 
geweest van groep 6. 

- G.H. is op dit moment uit de roulatie. Vervanging heeft zich echter, na enkele keren te hebben 
gewerkt, teruggetrokken. 

- Groep 7 heeft een week vanwege ziekte leerkracht, geen onderwijs gehad. 
- A.H. volledig voor groep 6A. Nieuwe collega voor groep 8 A. 
- Groep 8: beide groepen een week geen onderwijs. J.V. tijdelijk minder uren.  
- A.C. behoorlijk ziek, twee weken uit de roulatie geweest. H.Z. niet volledig hersteld, maar werkt wel. 

B.S. ziek. N.M. is terug van zwangerschapsverlof. Vervanger N.C. afscheid genomen. 
- Vervangend personeel is gewoonweg niet beschikbaar. 
- Vakleerkracht gym is ziek, aantal leerkrachten die geen gym mogen geven is groot. Het is puzzelen 

hoe voor alle groepen gymlessen te verzorgen. 
- Grote feestdag staat gepland op 1 juni, maar mogelijk wordt deze gehouden 15 juni ivm 375 jarig 

bestaan van Wildervank.  
  

3. Update groepen 
- Nieuwe groep 1 gestart. Goede samenwerking groep 1/2 
- Groep 3 loopt goed. ’s Ochtends in twee groepen, ’s middags in 1 groep. 
- Groep 5/6 weer na de vakantie in de unit. Is ook een fijne werkervaring. 
- Groep 4a: Wisseling leerkracht N.M./N.C. B.S. momenteel ziek. 
- Groep 4b: ziekte leerkracht, na vertrek lln is er sprake van een andere groepsdynamiek. 
- Collega PSZ H.B. langdurig ziek, wordt vervangen. 

 
4. Formatie  
- Eerste gesprek heeft plaatsgevonden. WTF 1,0 inleveren als taakstelling. N.M. vertrekt na de 

vakantie. Op ziektevervanging kan je geen mensen vasthouden. Er komen vacatures vrij, waarop 
gesolliciteerd kan worden. Opron geeft aan dat er voldoende ruimte is om te solliciteren. 

- Unitonderwijs wordt doorgetrokken naar groep 7 en 8. Onderwijsassistenten worden behouden 
voor volgend jaar. 

- Mogelijk komen er kinderen uit de Oekraïne. Hoe het onderwijs aan deze kinderen vorm krijgt is nog 
de vraag. De oorlog speelt bij de kinderen op school. 
 

5. Schoolplein 
Stand van zaken: 
De school is met de gemeente in gesprek over hoe de WOP opgeknapt/verbeterd kan worden. 
Voorfinancieren door het bedrijf gebeurt niet. De offerte liep tot 1 maart 2022. 
Contact met sponsoren/ good will instanties is er nog niet geweest. 
 
Mogelijk is er begin 2023 genoeg geld om plein te financieren, aldus de penningmeester. 
Mogelijk is sponsoring door bijv. reclameborden van bedrijven van ouders een idee. 



Om geld te vergaren is het van belang ouders te betrekken: duidelijk communiceren door plannen te 
openbaren  d.m.v. informeren over de van stand van zaken, reminder ouderbijdrage. 
 
AH onderzoekt mogelijkheden van site Doneeractie.nl 
HV: Overzicht maken van de stappen plan van aanpak + contact OR, contact met OR over eventuele 
financiering door OR, mogelijkheden bekijken van Stichting Wildervank 
Vraag: Hoe lang bestaat de school? Iets om een actie/belang aan te hangen? 
 
Op de korte termijn komt er een hek aan de Oeverloper-zijde, en het slot hek G.v.P.- zijde  wordt 
gerepareerd. Dan kunnen kinderen aangesproken worden op het niet mogen spelen op het plein buiten 
schooltijden. 
 
WVTTK: 

- WOP: hondenpoepbeleid? Wat kan de school daar mee? Honden aangelijnd. Mensen bekeuren op 
heterdaad.  

- Fietspad bij vorst spekglad. Gemeente aanschrijven i.v.m. strooibeleid. 
 
 

Overige MR bijeenkomsten 2021-2022:  
- dinsdag 17-05-'22  
- dinsdag 21-06-'22 

 
 
 
 
 
 


