
Notulen mr-vergadering 

8 november 2022 

Aanwezig: Bart en Erik (oudergeleding), Ingrid en Rik (personeel), Henri (directie) Anouk sluit 

mogelijk later aan, Nicole is afwezig. Beiden hebben dat doorgegeven. 

Opening door Bart: 

• Nicole is er niet. Rik zal in haar plaats notuleren. Nicole is 20 maart 

• Er zijn geen rondvraagpunten. 

Nieuws vanuit de directie 

Henri licht de begroting toe: 

• Volgend jaar gaan we qua financiën niet achteruit. We groeien op de teldatum 12 leerlingen. 

De school kan doorgaan zoals hij bezig is. 

• Met het oog op de toekomst kunnen we gebouwelijk niet meer groepen maken, als de 

leerlingaantallen blijven toenemen. 

• In de omgeving wordt veel gebouwd, dus groei in leerlingaantal is mogelijk. 

• Waar we de 'min’ in gaan kunnen we het dekken met andere gelden, bijvoorbeeld NPO. 

• Toelichting afdracht. 

• Weinig te verwachten investeringen in de toekomst. 

Zijweggetje: 

Fraterhuis mogelijk als locatie? Daar moet veel aan gebeuren voor het geschikt is. 

Komende 5 jaar is de onderbouwlocatie opgenomen voor bouwplannen. 

In de prognoses wordt niet verwacht dat de leerlingaantallen nog heel hard gaan groeien. 

Moeilijk om te anticiperen op de verwachte groei n.a.v. nieuw te bouwen wijken bij Berkel-Enschot en 

Biezenmortel. 

Namens de mr voor de directie 

Overblijven: 

• De bezetting van overblijfkrachten is weer rond. 

Wordt de nieuwsbrief wel goed gelezen? 

Verkeersmaatregelen bij de onderbouw worden binnenkort uitgevoerd: fietsenstalling wordt 

aangelegd, waardoor parkeergelegenheid halveert. 

Gehoord bij de poort: 

Geen mededelingen. 

Henri verlaat de vergadering 

__________________________________________________________________________________ 

Verslag 28 september 

Goedgekeurd en geen vragen. 



Nieuwsbrief 

Nu Anouk er niet is, wordt het punt doorgeschoven. Wel is het belangrijk dat we erachter komen 

hoe goed deze nieuwsbrieven gelezen worden. 

Nieuws vanuit de GMR 

Er is nieuwsgierigheid naar de notulen van de GMR. De highlights zijn redelijk summier. 

Ontruimingsoefening 

Na de kerstvakantie ‘droog oefenen’ en in april / mei een oefening i.s.m. de brandweer. Na de 

droogoefening zullen Rik en Jan het ontruimingsplan evt. Aanpassen. Ingrid en Rik spreken data af. 

Scholing 

Geen nieuws 

Verdieping: 

Gedragsdocument. Iedereen kan om de beurt inbrengen wat onduidelijk is. Zie bijlage. De vragen 

worden doorgekoppeld naar de gedragsexpert. Onderwerp komt ook ter sprake op de studiedag. 

Bij de volgende bijeenkomst komt Toenemende Armoede aan de orde: 

Voorbereidingsvraag: is er in Tangentkringen of in de gemeente al beleid o.i.d? Rik vraagt dit aan 

Henri voor de volgende vergadering. 

Rondvraag 

Bij lijst notulisten 7 december veranderen in 15 december. 

Sluiting. 



Vragen en opmerkingen n.a.v. gedragsdocument 

• Is het nog actueel? Moet het jaarlijks bijgewerkt worden? 

• Het is een helder document. 

• Wordt het ook echt uitgevoerd? 

• Wat gebeurt er met de SCOLL? 

• Hoe worden overblijfouders hierin betrokken? 

• Extra aandacht voor de digitale wereld? (Teams, WhatsApp) 

• Als het gaat over groepsafspraken in de nieuwsbrief ook verwijzen naar het protocol. 

 

 

 

 


