
        

NotulenNotulenNotulenNotulen    MRMRMRMR    7777    vergaderingvergaderingvergaderingvergadering         

  

Datum overleg      : dinsdag 22 juni 2021     19:30 uur  

  

Aanwezig:  Jos Timmer (vz.), Johan Starke, Marco Mol, Ingrid Nieboer, Marc Smidt, 

Roel Schuringa, Dennis Balkema, Gerda Ottenga, Angelique Cooke, Han-Rogier de 

Vrij, Bertha Samallo, Gea Hurenkamp, Astrid Heller (secr.) 

 

Afwezig:  
 

  

1. Opening 

  

2. Notulen vorige vergadering (dinsdag 25 mei 2021)  

         Goedgekeurd en vastgesteld 

  

3. Mededelingen/Covid-19   

  

MW vakleerkracht gym heeft een andere baan, 14 uren moeten worden 

ingevuld. 3 kandidaten zijn geschikt, afwachten of de eerste gegadigde 

beschikbaar is. 

 

         NPO-gelden: 

Onderwijsassistenten: 1x 30 uur aangesteld en 1x 10 uur (in de ochtend 

aangesteld) 

 

Ouder van lln positief getest, melding is naar buiten gebracht om oplettend te 

zijn. 

 

Zwemmen: zwembad komt met een voorstel voor de groepen 4, 5 en 6. Doel: 

onderhouden zwemvaardigheid. Opbouw 6, 5, 4. Voor kinderen groep 6 is 

zwemles het langst geleden. 

 

Afscheid van Jos Timmer, Dennis Balkema en Marco Mol. Mooie woorden van 

dank, cadeau via de brievenbus ontvangen.  

 



4. Formatie 

Is verstuurd via de mail: MR gaat akkoord met het voorstel. 

EH is aan het re-integreren en ondersteunt de groepen 3 en start na de 

zomervakantie 6 dagdelen voor groep 3 

BS ook aan het re-integreren, streven is na de zomervakantie weer aan het werk 

te gaan. 

 

Afscheid van meerdere collega’s. Op 9 juli bij Borgerswold. Onderwijsassistent 

GK neemt dinsdag afscheid i.v.m. pensionering. 

 

5. Organisatie onderwijs- anders organiseren  

groep 5-6 schooljaar 2021-2022 

Tussendoor wordt er veel in deze bouw gespard, het geheel krijgt steeds meer 

vorm. In de ochtend starten in een van de 4 basisgroepen, in de middag wordt 

dit teruggebracht naar 3 groepen. Kinderen worden daarvoor gegroepeerd. 

Aandachtspunt is om dit op een goede manier te doen, om onrust te voorkomen, 

omdat dit invloed kan hebben op het leerrendement. Structuur is hierbij het 

sleutelwoord. Middag: WO-vakken, gym, creatief (tehatexmu), KIVA. Ook op 

niveau technisch en begrijpend lezen wordt ’s middags weggezet. In het 

ochtendprogramma wordt gekeken of er ook op niveau, mogelijk groep 

doorbrekend onderwijs kan worden verzorgd.  

  

6. ARBO 

Zandbak op het kleuterplein is aandachtspunt, is een grote kattenbak. Overleg 

met Opron hoe dit op te lossen.  

  

7. MR:    

- Financieel jaarverslag  

In kaart brengen wie schoolreis 2020-2021 al dan niet heeft betaald. Ook de 

vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaasbijdrage dient ook voor een groot 

aantal kinderen te worden betaald. Ouders worden iig bericht voor de 

zomervakantie. Na de vakantie opnieuw de stand van zaken geven. 

Financieel Jaarverslag 2019-2020 is afgerond, 2020-2021 volgt. 
 

8. WVTTK / rondvraag  

- Nogmaals dank vanuit de MR voor de leden die afscheid nemen. 

  

9. Sluiting – afscheid MR leden 


