
Notulen MR vergadering 19-05-2022 

 

  
X = Aanwezig / - = Afwezig  
X Jeroen A.  Oudergeleding  

X John J. Oudergeleding   

X Davey Z. Personeelsgeleding voorzitter  

X Brenda R. Personeelsgeleding notulist  

X Petra G. Directie de Bijenkorf  

 x Anouk V. Oudergeleiding GMR  
x Irma H. Directie de Bijenkorf 

Data vergadering 
20/21  

Onderwerp  

15-09-2021  Eerste vergadering 2021-2022  

26-10-2021  Arbo  

 07-12-21 Tevredenheidsonderzoek 
 9-3-2022 Terugkoppeling GMR  
    
    
    
    
 

1. geen 

2. Wisseling directie. Soepel verlopen. Benieuwd naar volgend jaar. NPO-gelden, onder-
wijsvisie, kenmerken van Irma als directie/wat kunnen we verwachten? 

3. GMR-live is een betere ervaring.  
- In teken van verkleinen van de GMR olv vakbondslid. Verschillende scenario's. Voor-
alsnog wordt er in deelteams gewerkt, bijv. bestuursformatieplan. Terugkoppeling 
van de teams in de GMR-vergadering. Deze poging wordt na verloop van tijd geëvalu-
eerd. 
- Benoemingen zijn vlot gegaan. GMR zal aandringen op vlot verstrekken van de te 
lezen stukken. 
- Bestuurlijke rapportage; wordt een aparte vergadering 

- Brief minister over rol MR in NPO. Evaluatie is uitgevoerd en nieuw plan is opge-
steld. Dit wordt in de volgende vergadering besproken.  

4. COVID-19: geen gevallen meer. Nog geen duidelijke scenario's voor de herfst/winter. 
Peiling verschuiven vakanties heeft nog geen concrete plannen opgeleverd.  
- Ouders 's ochtends in de school is nog een punt van onderzoek. 

5. Honden uitren-veldje naast school gaat niet door. Kunstgrasveld wordt wel vervan-
gen en vergroot. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van het veldje: Beukenhaagje 
langs de sloot? Verplaatsen van het voetbalveld. Hek verplaatsen? Bijenraad betrek-
ken bij ontwerpplan en contact met gemeenteambtenaar.  

6. Schoonmaak: melding maken van kwaliteit van de schoonmaak via portal door direc-
tie. Preventief kan ook iets gedaan worden, zoals aanpassen van rooster voor de bui-
tendeur, een andere voordeurmat om inloop van zand tegen te gaan en dichtmaken 
van de traptreden. Via Parro vragen of er ouders zijn die dit kunnen aanpassen.  



7. Lerarentekort: formatie loopt, maar er is nog niets concreet. Waarschijnlijk kunnen 
we voor alle groepen zorgen voor onderwijs, mogelijk niet 100% door gediplomeerde 
leerkrachten. Wel door oa. leraarondersteuner, dus mogelijk in sommige groepen 
naar 80%. Alle leerkrachten zijn inmiddels in de formatie van de Bijenkorf. Er gaan 
nog wisselingen plaats vinden. Mogelijk moet er nog een vacature uit. 

8.  Vakantierooster: goedkeuring door GMR 

9. Wachtlijst: goedkeuring van het bestuur voor het plan. Is gedeeld in de Bijpraten. 
Vanaf nu wordt dit plaatsingsbeleid toegepast. 

10. Schoolgelden: wie gaat erover? De Bijenkorf is de enige school met een stichting 
waar ouders betalen aan de stichting. De penningmeester van de stichting contro-
leert of er betaald is. De school bepaalt wat er met het budget gebeurt. Schoolcom-
missie keurt de plannen goed. MR staat hier los van. 

11. Verkeerssituatie: dit loopt met de schoolcommissie 

12. Data: dinsdag 14 juni 16:00 uur 

13. Rondvraag: etentje donderdag 23 juni 19:00 uur 

 


