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Inleiding 
Het is een bevlogen jaar geweest, waarbij er verschillende acties vanuit de MR nodig waren. Er zijn 
wat wisselingen geweest in leerkrachten. Er is continu gezocht naar goede vervanging. Een collega is 
vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof en is Juf Afra met pensioen. Na een sollicitatieronde is Mirte 
aangenomen voor groep 7.  
 
Het schooljaar begon met het beleggen van een informatieavond over het traditionele rooster versus 

het continu rooster. Naar aanleiding van de ingevulde enquête onder ouders is er geen aanleiding 

om de roostertijden te wijzigen.   

Het bespreken van het werkverdelingsplan binnen het team en de MR was dit schooljaar voor het 

eerst. Er is gesproken over de taakverdelingen binnen het team en de bezetting voor de MR. Vorig 

jaar is de voorkeur uitgesproken dat de MR bestaat uit zes mensen: drie leerkrachten en drie ouders. 

Dit blijft ongewijzigd.  

Samenstelling MR 
Jane de Haan is gekozen na het uitschrijven van nieuwe verkiezingen zij zal Pepijn van der 
Beek(oudergeleding) vervangen. Hij is verhuisd. De periode van Annemieke Bot liep af, zij is 
herkozen.  
Oudergeleding:  
Marko Meijer (voorzitter), Annemieke Bot (algemeen lid) Jane de Haan (algemeen lid) 
Teamgeleding: Judith Rooker(algemeen lid), Ineke van der Busse (algemeen lid/ GMR),  Harold de 
Boer (algemeen lid) 
Vertegenwoordiger van bevoegd gezag: Gitta de Regt 
 

Begroting 
De begroting is besproken. Volgens de prognose stabiliseert het leerlingenaantal de komende jaren.  
In juni staat er een studiereis gepland, er is een subsidie voor aangevraagd.  
 

Formatie 
Er zijn wat wisselingen geweest. Afra is met pensioen. Tot op heden heeft de school alles kunnen 
ondervangen, ondanks een te kort aan leraren.   
José is nog onvoldoende hersteld. Zij wordt (tijdelijk) vervangen vanuit de flexpool, daarnaast 
vervangt Harold haar dag interne begeleiding.  
 



Overige zaken 
Professionaliseringstraject vanuit het samenwerkingsverband (SWV) in september. Een 
gedragsspecialist heeft alle klassen bezocht (‘quick scan’). Conclusie was dat er een duidelijke visie is 
omtrent gedrag en een goed pedagogisch klimaat.  
Onderwijsopbrengsten en eindtoets groep 8 besproken  
Verdeling werkdrukgelden: vakleerkracht gymnastiek, splitsen groep 4/5 op de ochtend ma t/m do, 
Iris is op maandag over de hand en Christina wordt eventmanager 
Nieuwe methode voor Rekenen (pluspunt versie4) en Engels (stepping stones) zijn aangeschaft 
Digitale schoolborden bij de kleuters zijn vernieuwd 
Social schools 3.0 is gelanceerd 
Ouderavond over mediawijsheid voor groep 7 en 8 
Schoolondersteuningsprofiel is besproken en geaccordeerd 
Vakantierooster 2019-2020 is behandeld 
 
 
 
  
 
 


