
Notulen MR vergadering 17-01-2022 

 

Aanwezig: JD, DvdH, TJ, JvL, JK, DvL en AV. 

Afwezig: niemand.  

 

1. welkom en opening 
 

2. rondvraag 

Er zijn geen verdere onderwerpen bij gekomen.  

 

3. notulen vorige vergadering (22-11-2021) 
Geen verder vragen en/of opmerkingen over de vorige notulen.  

 

4. taakverdeling binnen de MR 

Secretariaat: AV, maken van notulen. Agenda maken. 

Voorzitterschap: blijft lekker bij JK.  

 

5. personeel: update 

RV en CvV hebben allebei in Corona quarantaine gezeten. Is opgelost met vervanging, lessen 

zijn gewoon doorgegaan. Beide zijn weer op school. ML haar vader is helaas overleden en 

heeft daaropvolgend even thuis gezeten. Alle lessen zijn opgevangen. Groep 7/8 is allemaal 

intern opgelost en loopt nu goed. JV is ook weer gestart en werkt twee dagen, de derde dag 

zal in de toekomst er nog bij komen. Voor de rest zijn er weinig personele bijzonderheden. 

Het is top dat het allemaal zo opgevangen kan worden en er tot nog toe geen lesuitval is 

geweest.  

 

6. Corona 

De kwartiergesprekken zullen dit keer weer online gehouden worden.  

De maandsluitingen zullen voor de rest van het jaar niet meer doorgaan.  

Vanwege de huidige maatregelen is het even niet anders. Het is heel zonde maar we hopen 

maar dat het volgend jaar weer normaal kan gaan.  

 

 

7. Geluidsinstallatie middenruimte.  
Er is een offerte en die is goed gekeurd. De materialen zijn nu besteld en alles moet 

geïnstalleerd worden. Dan zouden de problemen opgelost moeten zijn.  

 

8. E-wise 

Online platform met korte cursussen met een heel breed onderwerpenpakket. Er is een 

abonnement voor afgesloten en alle leerkrachten kunnen kiezen welke cursussen ze willen 

doen. Er is een online sheet aangemaakt waarin alle leerkrachten kunnen aangeven welke 

cursus ze hebben gedaan en of ze deze aanraden. Een cursus duurt gemiddeld 2 uur en kan 

ook tussentijds gepauzeerd worden. Voor nu is de afspraak om er eentje per jaar te doen. 

  



8. College van Bestuur 

Per direct is Geurt Morren geen voorzitter meer van het college van Bestuur van Stichting 

Ante. Ante heeft besloten dat het tijd wordt voor een nieuw persoon. Na deze beslissing is 

Geurt vrij snel gestopt. De functie wordt waargenomen door Peter Hulstein. Ante hoopt de 

functie zo snel mogelijk in te vullen. Het is vrij onverwacht en vooralsnog komt er geen 

afscheid.  

 

9. Plan Heutink 

Heutink is ingeschakeld om mee te denken over het interieur van de school. Heutink heeft 

nu tekeningen gemaakt van de school. Groep 3 t/m 8 zal ongeveer gelijk zijn. Kleuren pad 

zijn de hout tinten en drie verschillende kleuren blauw. Er komen diverse werkpleinen 

onderverdeeld in groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De pleinen worden echt ingericht naar de 

behoeftes van de bepaalde groepen. Er wordt ingespeeld op hoe je ook kan leren, behalve 

achter je bureautje. Prijskaartje is nog niet bekend. De werkgroep is in ieder geval erg 

enthousiast. 

 

10. Afsluiting 

Volgende vergadering is op 7 maart 2022.  

 

 

 


