
Notulen 26 mei 
Opening: 

1. Mededeling Maartje: Maartje stopt met de MR en is 5 minuten bij de vergadering omdat 
haar energielevel erg laag is. Miranda neemt het voorzitterschap over. 

2. Notulen vorige vergadering ( volgt nog via Marijke): Gaat om de OPR bij punt. Monique heeft 
een paar aanpassingen gedaan. Marijke komt volgende keer terug op de NAW-gegevens. 

3. Ingekomen mail en post ( Martine):  
a. Mail gekomen over de NAW en Marijke geeft hier reactie. 
b. Zijn een aantal wijzigingen in de WMS voor het MR-regelement. De MR moet 

toestemming geven. We stemmen in. Marijke mailt terug. 
4. Ingekomen stukken: Geen ingekomen stukken 

Mededelingen directie 
1. Stand van zaken rondom corona op de Vaart: Het is vrij rustig.  
2. Financiele situatie opvang: Morgen is er een overleg met collega manager opvang die met 

ons meedenkt over onze financiele situatie en de scenrario’s.  Ze heeft een sterkte en zwakte 
analyse gemaakt. Als er een conclusie is, komt er een afspraak met College van Bestuur om 
er een besluit over te nemen. En zal dit gedeeld worden met de Vaartraad voor advies.  

3. Huidige stand van zaken rondom invulling geven plannen vanuit middelen nationaal plan 

onderwijs: Een analyse gemaakt naar aanleiding van de IEP. Groei is er wel maar iets minder 

dan andere jaren. Hiaten is lezen en technisch lezen. Ook een analyse gemaakt over sociale 

veiligheidsmeting. Geen verrassingen in de sociale veiligheidsmeting. Nog niet alle gegevens 

zijn compleet en daarom donderdagavond een teamavond om de denkkracht van het team 

te gebruiken bij het maken van het plan. Basis op orde en niet te veel nieuwe dingen erbij 

gaan doen. We willen het duurzaam inzetten. NPO plan gaat langs de vaartraad. 

4. Formatie en groepen: Er zijn veel meer kleuters aangemeld. Daardoor zitten we in oktober 

met 2x 27 kinderen. Dit is echt te veel. We willen starten met 3 kleuterklassen. Dus er moet 

opnieuw gekeken worden naar de formatie. Team wordt ingezet voor denkkracht om te 

kijken wat er mogelijk is. Wordt er ook gekeken naar eind peuter begin kleuter?  

5. Kiwani project: is een internationale organisatie van autonome clubs, waarin mensen met 
uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Zij willen geld aan een goed doel geven. Ze 
willen het graag besteden aan kinderen die iets extra’s nodig hebben. Het gaat echt om 
spullen en niet om geld. Ilse en Annemiek gaan zich hier over buigen hoe dit vorm gegeven 
kan worden. Wordt vervolgd. Hoe breed kunnen we dit trekken om ook mee te nemen naar 
opvang? 

GMR en CCr notulen ( indien aanwezig) 

• De laatste notulen van GMR en CCR zijn van januari 2021. Miranda gaat achter de notulen 
van de GMR en CCR.  

• Van de OR zijn er wel een aantal zaken. Functiehuis is mee ingestemd. Ze zijn bezig met de 
toekomst willen een gezamenlijk medezeggenschap. Op de Vaart zijn wij al heel ver. Zijn 
bezig met de lief en leed regeling. Voorzitter is overgedragen aan Miranda. Donderdag zijn ze 
beschikbaar op kantoor. Nieuwsflitsen zijn te vinden op Blosseveld. 

Nieuwe MR lid oudergeleding: werven en evt verkiezingen uitschrijven. 

• Maartje stopt bij de MR. 

• Bij de opvang hebben ze een kandidaat gevonden, die wil wel een keer meedraaien. 

• Martine en evt nieuwe ouder zijn voor de opvang. Emile en Marjoleine zijn voor het 
onderwijs. 

Schoolgids, 2021-2022,  aangepast op datums, n.a.v. bijgestelde teksten visie/ missie tijdens  
bespreking kindcentrumplan en aangevuld met afspraken verwijzing naar middelbaar onderwijs. 

1. Vakanties zijn nog van vorig jaar 
2. Opvang tijden staan nu nog niet goed 



3. Het stukje ‘prioriteiten’ is onduidelijk wat betreft verschillende onderwerpen die worden 
besproken zoals ‘formatieve assessment’. 

4. Er zijn vragen wat betreft muziek op school. 
5. Uitjes die door de school georganiseerd worden, mogen kinderen niet worden uitgesloten. 

Hoe gaan we hiermee om? Hoe staan we hier als school in? 
Vragenronde: 

- Voorzitterschap besluit zelf wie de nieuwe voorzitter wordt. 
- Laatste vergadering doen we weer ‘live’ met een borrel! 

 
 
Volgende vergadering: 24 juni 
 
 


