
Notulen van de MR vergadering 26-9-2022 

Aanwezig: Gerko, Jan, Leo, Daniëlle, Esther, Anouk, Corrie 

Notulist: Corrie 

1. Jan opent de vergadering met psalm 103 

2. Vaststellen. Corrie brengt 1 punt in, namelijk het ventilatiesysteem op het dak. Een 

goede bekende attendeerde erop dat deze altijd aan staat, ook in vrije dagen en 

weken. Hier kan mogelijk energie bespaard worden. Jan geeft aan dat juist vorige 

week de tijd ingesteld is, dus dat het wellicht nu verbeterd is. Corrie checkt bij deze 

kennis, of dit nu inderdaad het geval is. Anders even terugkoppelen naar Jan. 

3. Bespreekpunten Jan 

- We nemen lief en leed van het personeel door 

- Uitbreiding de Schaapskooi: we hopen dat Johan Steenbergen de bouw weer 

kan begeleiden. Het lijkt zeker haalbaar dat er volgend schooljaar al gebruik 

gemaakt kan worden van de nieuw te bouwen lokalen 

- Conciërge: MR ziet niet direct meerwaarde om de sollicitatieprocedure bij te 

wonen 

4. Begroting: Leo wil wel meekijken a.s. donderdag 

Resultaatmeting: Jan licht de behaalde resultaten (van juni) toe. Tevreden over 

eindresultaat groep 8, maar tegelijk moeten we waakzaam zijn voor de tussendoelen. 

Hiervoor kijkt de taal- en leesspecialist mee (over de volle breedte van de school), en 

ook zijn we benieuwd hoe onze nieuwe rekenmethode gaat uitwerken. 

5. Ingekomen stukken:  

1) COVID-plan vanuit de overheid:  

a. We lopen dit voorstel door. Aan de voorkant van dit plan zou toegevoegd 

kunnen worden, (als fase 0): laten we juist ook (preventief) aandacht 

schenken aan het opbouwen en onderhouden van een goede weerstand. 

Kinderen (en volwassenen) zorgen voor voldoende beweging en 

buitenlucht, gezonde voeding, genoeg slaap, inname van vitamine D. 

b. Verder is er niet duidelijk wat er nu verwacht wordt van ouders bij een 

negatieve of positieve zelftest. Wanneer kunnen de kinderen weer naar 

school? Jan gaat hier nog even naar kijken, en loopt ook het document 

nog door, aangezien hier en daar qua spelling nog wat bijgeschaafd moet 

worden. 

 

Koersplan, besproken worden:  

1)  Diversiteit, speerpunt is dat elk kind zich veilig voelt op school. 

2) Identiteit: Lijkt een tegenstelling in te staan: christelijke levensovertuiging en 

betrokken bij een kerkelijke gemeente, èn respect voor ieders levensovertuiging 

(van de medewerkers). Misschien beter: Ons personeel draagt op actieve wijze 

een positief christelijke houding uit. 

3) Ook het thema burgerschap, afgestemd op de leerlingpopulatie, licht Jan toe. 

Omdat er op de ene school, in het gebied waar deze staat, soms andere zaken 

spelen en om aandacht vragen, dan in een andere school /gebied.  

4) Verder de invallerspool, Jan legt uit dat er Akkerbreed wordt nagedacht of dit een 

mogelijke oplossing kan worden voor de behoefte aan invallers. Er gaat nu veel 

geld naar het vervangingsfonds, dat zou je ook kunnen gebruiken om enkele 



leerkrachten hiervoor aan te nemen wellicht. Het Koersplan zal nog verder 

geüpdate worden en dan bekijken we deze opnieuw. 

6. Rondvraag:  

- Jan vraagt of we in gesprek willen met de schoolcommissie. Deze commissie 

is ten tijde van de fusie opgericht, als bewaker van de identiteit. Wellicht 

kunnen we als MR deze rol erbij nemen, of een afvaardiging van de 

commissie kan meedenken in de MR op identiteitspunten. Het is goed om het 

gesprek hierover te voeren, en we spreken af dat we de schoolcommissie 

uitnodigen op de eerstvolgende vergadering. 

- De nieuwe website van de Akker en van de Schaapskooi, is in de lucht. Leo 

geeft aan dat hij het stukje van de MR mist. Dit moet nog wel een plekje 

krijgen. 

- Leo vraagt of eenieder de notulen ook even wil lezen en dit wil laten weten. 

- Ook zal Leo nog een verantwoording naar de ouders toe schrijven, met daarin 

een samenvatting van wat de MR het afgelopen schooljaar heeft gedaan. 

Onze nieuwe leden zullen zich hier dan meteen in voorstellen. 

We sluiten de vergadering.  

Volgende MR vergadering woensdag 23 november 19.30u; Opening door Daniëlle.  

 

 


