
Agenda MR Vergadering 07-05-2019                19.30u 

 

1. Mededelingen/ post  
 
Geen mededelingen 
 

2. Schoolplan/bezetting/werkdrukgelden 
 
Een update van het schoolplan, bezetting en werkdrukgelden volgt 25 juni.  
 

3. Verkiezingen MR  
 

Er is een profiel gemaakt voor de MR leden en er is een planning gemaakt. De 
verkiezingen zijn aangekondigd in de nieuwsbrief. Tot op heden hebben we geen 
aanmeldingen gehad. Dit komt waarschijnlijk omdat het nieuwsbericht per ongeluk 
tijdens de vakantie niet meer beschikbaar is.  Er zal z.s.m. een nieuwe oproep gedaan 
worden voor nieuwe MR leden.  

 
4. Unit bovenbouw volgend schooljaar  

 
In de bovenbouw zullen we in de loop van het jaar groeien naar een onderwijsmodel 
waarin groepsdoorbrekend gewerkt wordt met als doel nog meer maatwerk te 
kunnen leveren en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Een eerste stap in 
de transitie is om alle kinderen die op dit moment in groep 6 en 7 zitten, voor 
volgend jaar te verdelen over drie groepen 7/8 en deze groepen vanaf de start van 
het schooljaar nauw samen te laten werken m.b.t. instructies en projecten.  De MR 
heeft hierbij aangegeven dat het van belang is dat deze stap niet ten koste mag gaan 
van de resultaten die geboekt zijn en dat er tussentijdse evaluaties moeten 
plaatsvinden om dit te monitoren.  
 
De MR heeft in een vorig overleg aangegeven dat het van belang is dat er voldoende 
personeel moet zijn om dit unitonderwijs te starten. Naar aanleiding van het vorige 
overleg is er een aanvraag gedaan voor transitiemiddelen om dit mogelijk te maken.  
Deze is gehonoreerd. 
 

5. Schoolplein  
 
Er is een commissie samengesteld die helpt bij de verwezenlijking van het 
schoolplein. Op dit moment is er nog een tekort om alles te bewerkstellingen. Linda 
heeft een oproep gedaan voor een donatie voor het schoolplein. Op zich een goed 
initiatief, maar het moet niet te opdringerig worden. Het is nu afwachten wat de 



opbrengst wordt van de sponsorloop. Op dat moment is inzichtelijk wat het 
uiteindelijke budget wordt.  
 

6. Rondvraag  
Geen opmerkingen 
 
 


