
Notulen van de MR vergadering maart 2023 

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

1. Anouk opent de vergadering 

2. Vaststellen agenda: er is vanuit de GMR een bijlage ter kennisgeving en bespreking 

toegevoegd (punt 5) 

3. Mededelingen vanuit directie:  

-  Jan deelt eea over lief en leed collega's  

-  Uitbreiding van De Schaapskooi: het lijkt realistisch te verwachten dat met de 

herfstvakantie de verbouwing afgerond is 

- Groepsindeling lijkt al zo goed als rond; Straks 12 groepen, die dan allemaal in de school 

passen. Alleen de eerste weken (tot herfstvakantie) moet er nog een oplossing komen. Qua 

bemensing: we hebben op school genoeg mensen, maar binnen de Akker is er nog wel wat 

te herverdelen. Het zou kunnen dat er iemand van een andere school bij ons team wordt 

toegevoegd.  

- De inspectie is deze weken op bezoek bij de Akker (4jaarlijks bezoek). Op bestuursniveau zijn 

er verschillende gesprekken gevoerd. Er komt straks een waardering uit rollen, op 3 punten. 

Jan geeft aan dat het de verwachting en hoop is, dat we op deze 3 punten voldoende zullen 

worden beoordeeld. 

- Schoolplan: voor 1 augustus moet deze weer up to date zijn. Wilmer gaat hier samen met 

Jan voor zitten. De MR zal hierin ook meekijken (komt op actielijst) 

- Groentekas: een leuke ontwikkeling, er wordt een kas neergezet op het dakterras, en deze 

zal door Gerrit, de conciërge, samen met enkele leerlingen in elkaar worden gezet. Half april 

zal deze geopend worden. We krijgen een mooi subsidiebedrag om op te starten! 

 

4. Toetsresultaten nav Cito januari: we nemen deze uitgebreid door  

5. Vanuit de GMR; we bekijken de brief ERD (Eigen Risico Drager) en denken hierin mee. De MR 

ziet het meest heil in een combinatie van opties. Zoals gebruik maken van gepensioneerde 

leerkrachten (wanneer deze dat willen), leerkrachten met een kleinere benoeming de 

mogelijkheid bieden zich in te schrijven wanneer ze willen invallen, evt het aannemen van 

enkele leerkrachtondersteuners, en wellicht ook nog gewoon af en toe een invaller bellen 

(als daar nog mensen voor te vinden zijn). 

6. Rondvraag: Esther heeft afgelopen week gezorgd voor een aanzet om een stukje vooraf in 

de nieuwsbrief te plaatsen. Het is handig als de agenda ruim op tijd klaar is, zodat het ook 

makkelijker is om er een stukje over te schrijven en het zodoende onder de aandacht van de 

ouders te brengen. 

We merken dat de notulen niet goed geplaatst staan op de site van school. Corrie legt hier over 

contact met Manouk. En zal Gerko benaderen om haar te koppelen aan het mailadres van de MR 

Volgende vergaderingen: 12 april (vaststellen formatie) en 7 juni 

                                                

 


