
    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
AGENDA 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter) 
   Esther van Ruitenbeek 

Marianne Toonen (2e penningmeester) 
   Marieke Robben  (secretaris) 
Vanuit de ouders: Carla Brom   
   Eva Jaspers  

Jasper Kersten  (GMR) 
   Mark Arntz  (penningmeester) 
Notulist:        Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 19 april jl. (vaststellen)* 

2a. Notulen 
 

3. NPO update* (infomeren) 
Er is gevraagd om een update van de plannen en wanneer er de mogelijkheid tot evalueren is.  
3a. Plan NPO (reeds besproken en gezien, hierbij nogmaals ter info) 
 

4. Studiedagen volgend schooljaar (informeren)  
Hans geeft aan of en hoe dit volgend schooljaar wordt meegenomen in de jaarplanning. Zie ook de 
conceptjaaragenda. Wat willen wij kwijt over de planning? Er kan geschoven worden met dingen. Studiedag 
stichting staat op een vaste dag (kermismaandag). 14/10 is een EDI-specialist al ingehuurd en op 8/12 ook iemand 
gevraagd voor Pluspunt en BHV. Verder ligt alles open. 
4a. Concept jaaragenda 
 

5. Evaluatie hybride onderwijs*  
In de stromen is dit inmiddels gedaan. Hierbij wat er daarvan in de notulen staat.  
Hoe zien wij als MR dit hybride onderwijs? 
5a. Evaluatie hybride onderwijs 

 
6. Gymuren volgend jaar 

Wat is de status van de in te vullen gymuren voor volgend jaar. Wij horen als team niets van dit proces. Als team 
hebben wij hier ook een (praktische) visie op. Denk aan: 
- Wettelijk verplicht om 2x 45 minuten te gymmen.  
- Vanuit de Brink een uur (!) loop- en omkleedtijd bij 2x per week gym. Gaat dus ten koste van een uur onderwijstijd.  
- Naar de  Arcus een uur (!) fiets- en omkleedtijd bij 2x per week gym. Gaat dus ten koste van een uur onderwijstijd. 
- Hoe gaan we dit roostertechnisch regelen? 
- Is er nagedacht over blokuren? 
- Loop-, fiets-, omkleedtijd ook al meetellen als beweegtijd? 
- Vanuit het hoofdgebouw wat minder tijd kwijt voor de verplaatsingen, maar ook dubbele omkleedtijden.  
 

7. Diverse vacatures 
7a. Vacature IB, wie in de BAC? 
7b. Vacature leerkracht 2,7 FTE, hoe verliepen de gesprekken? 

Datum:   1 juni 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teamkamer Brink 
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7c. Nieuwe vacature jaarklasleerkracht Trinoom 
7d. Toekomstige vacature directeur 
 

8. Besloten deel (informeren) 
Personele wisselingen/zaken. Is hier op dit moment nog iets nieuws over te melden? 
 

Hans verlaat de vergadering. 
 

9. Werkverdelingsplan 
Wat is er besproken in de PLG’s en wat zijn de opties die naar voren zijn gekomen. 
 

10. Financiën MR 
Zakelijke rekening of bij school onderbrengen? 
10a.  CAO-PO informatie aangaande financiën MR 

 
11. Stand van zaken verkiezingen 

Esther en Marieke lichten toe. 
 

12. Ingekomen stukken (informeren)* 
12a. Wat vond de OMR van de communicatie over de groepsverdeling? 
Verder geen ingekomen stukken. 

 
13. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)* 

13a. OR Agenda 12 Mei 2022 
13b. OR Agenda en notulen 9 maart 2022 concept 
13c. GMR notulen 7 februari 2022 
 

14. Rondvraag 
 
15. Volgende vergadering en sluiting 

 


