
Notulen MR-vergadering 21 juni 2022 

Waar: Rosariumpark 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

Eindfeest 

3. Notulen vergadering 22 maart 2022 

-Geen opmerkingen 

4. Uitslag verkiezing en samenstelling MR 2022/2023 

 Er is een poll geweest en Vanessa heeft de meeste stemmen. We gaan haar benaderen. Floor gaat 
nog excuses maken naar 1 kandidaat. Wij hebben te haastig gehandeld en hierdoor heeft zij niet 
mee kunnen doen. Dit is een leerpunt voor de volgende keer. 

5. Gemiste MR aanmelding 

Zie hierboven 

6. Concept vergaderrooster MR 2022/2023 

Data zijn aangenomen. 

7. Vaststellen en bespreken formatieplan komend schooljaar 

Het zwangerschapsverlof van Mieke moet alleen nog worden ingevuld. We blijven er mee bezig. 
Was sowieso lastig om de formatie rond te krijgen.  
We zitten nu wel goed in het onderwijzend personeel. Hierdoor kunnen de klusklas en de plusklas 
doorgang vinden. 

8. Update NPO gelden 

Kees heeft een overzicht gemaakt. Hierin staat wat we wel gaan doorzetten en wat niet.  
Beiden locaties krijgen in ieder geval ondersteuning bij het buiten spelen volgend jaar. 
De orthopedagoog en de drama docent stoppen er mee. 
We staan er wel goed voor. Er is voor volgend jaar ook nog geld over wat besteed gaat worden in 
2023/2024 
Een aantal onderwijsassistenten moeten wel stoppen. 

9. Ouders in de school 

Er komt in de o-week een Parro naar de ouders van de Seroos. Zij mogen de eerste week na de 
zomervakantie mee de school in. Voor het Rosariumpark zijn er andere regels, omdat de 
leerkrachten de kinderen daar buiten ophalen. 

10. Kalenderjaarverslag  2021 

Op de site van  De Hoeksteen willen we de laatste 7 notulen van de MR hebben staan. Ook het 
jaarverslag moet blijven staan totdat er een nieuw jaarverslag is. 

11. Schoolkalender 2022/2023, in druk en/of in Parro 

De schoolkalender wordt dit jaar weer gedrukt voor alle ouders. Ook komt er een deel in Parro. 
Volgend jaar toch een poll uitzetten naar ouders. Wie wel de kalender echt nog op papier of 
volstaat alleen Parro ook. 

12. Algemene indruk leerlingen na laatste Cito-resultaten 

We zien dat vooral aan de onderkant de resultaten omhoog zijn gegaan. Aan de bovenkant ook 
iets. We hopen dat er geen schoolsluitingen meer komen en dat deze trend zich kan blijven 
voortzetten. 

13. Afscheid Ruud van der Veer en Marije van de MR 

Bedankt Ruud en Marije. We hebben nog een afscheidsmoment op dinsdag 5 juli. 

14. Wat verder ter tafel komt 

Er komt weer een eindfeest. Iets kleiner dan vorig jaar, maar wel leuk! 
Groep 4 t/m 8 gaan naar furore en groep 1 t/m 3 blijven op locatie. Groep 4 t/m 6 gaan met de 
auto heen, want er konden geen bussen meer geboekt worden. Groep 7 en 8 gaan op de fiets. 
Voor de groepen 1 t/m 3 wordt het georganiseerd door Sportbedrijf Zaanstad. 



Volgend jaar moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden. Arianne komt erbij, maar het is voor 
haar het eerste jaar, dus zij zal in eerste instantie gewoon alleen mee vergaderen. 
Shera zal aankomende keer 1x waarnemend voorzitter zijn. 
De chatfunctie van Parro is door de leerkrachten die mee hebben gedaan met de pilot als positief 
ervaren. Wel is opgemerkt dat sommige ouders toch nog mailen naar het info mailadres. Mochten 
we volgend jaar allemaal starten met de Parro chatfunctie, dan zal dit met de tijd wel minder 
worden. De ervaringen worden nu gedeeld met het team en dan zal er een besluit komen. 
Yvonne wil misschien in de GMR. Zij denkt er nog over na. 

 


