
 

Notulen MR-vergadering 02-02-2022 

 

1.Opening 

We vergaderen via Teams, Agnes sluit aan namens de GMR. 

2.Schoolse zaken 

- De kleutergroep breidt zich flink uit, door meer ondersteuning kunnen we in 2 groepen 
gaan werken. De bemensing wordt vanuit eigen personeel geregeld. 
Er komen veel kinderen binnen met een NT2 achtergrond, voor kinderen van vluchtelingen 
krijgen we Lowan-gelden, waardoor we de groep kunnen splitsen. Belangrijk is om een 
goede mix van kinderen te behouden, we moeten ons profileren op gebied van CL 
(Coöperatief Leren) , ipv aanpak taalachterstand. Buitenlandse ouders kiezen voor 
openbaar onderwijs. Agnes wil hierin graag meedenken. 
- personele zaken: we hebben overlap van leerkrachten, in groep 1-2 is een halve dag 
overlap, in groep 5 is 1 dag overlap. Muriel heeft 1 dag ouderschapsverlof, daarvoor is een 
vacature. Sabrina is langdurig ziek, Coby vervangt, Betty vervangt op woensdag. In groep 8 
is 1 dag overlap, Manon is 1 dag ondersteunend bij Cindy, ze gaat daarvoor de opleiding 
Schoolleider Basis Bekwaam volgen. 
- Op 15 februari komt de gemeenteraad naar het Vlechtwerk, om info op te halen om 
daaruit beleid te gaan maken. Cindy en Bart (bovenschools directeur) zijn uitgenodigd en 
zullen de samenwerking binnen Vlechtwerk inbrengen. 

3.Tussenevaluatie Jaarplannen 

Cindy licht de evaluatie van de doelen toe. Er wordt hard gewerkt aan de doelen, alle 
leerkrachten hebben tijdens de studiedag in november level 1 gehaald van Coöperatieve 
Leer strategieën. In mei gaan we voor level 2. Ook wat de andere doelen betreft maken we 
goede stappen. 

4.Begroting 

Cindy bespreekt de begroting. We krijgen extra bijdragen: arbeidstoelage vanwege 
achterstanden, NPO-gelden en Lowan-gelden. De school groeit (21 kinderen), maar er gaat 
een grote groep 8 weg (21 kinderen). Door de extra bijdragen kunnen we toch 5 groepen 
blijven draaien. Andre gaat met pensioen, daarvoor komt een vacature, we willen Dylan 
graag behouden als onderwijsassistent. 
Op de open dag is niemand gekomen, op de peuterochtenden wel. Cindy wil volgend jaar 
geen open dag meer houden: "Bij ons bent u altijd welkom!” Er schijnt een verschuiving 



gaande van Groenewegen naar Kompas en Baken. Het wordt drukker in Vlechtwerk, 
Kompas heeft volle groepen. 
De teldatum is veranderd, nu op 1 februari. 

5.Zwemchallenge 

Gemeente heeft onderzoek gedaan naar drenkelingen in Altena, men wil nu extra inzetten 
op zwemvaardigheid: Kinderen van groep 5 en 6 die al een diploma hebben mogen 4 tot 6 
keer extra schoolzwemmen, voor €3,- per kind, per keer. Kinderen zonder diploma mogen 
niet mee.  
MR is duidelijk: we sluiten geen kinderen uit, dan maar niet!! Cindy geeft het door. 

6.Jannette aftredend en herverkiesbaar. 
Agnes heeft als enige gereageerd op de oproep op SS: wie heeft interesse lid te worden van 
de MR. Aangezien zij de vergaderingen al bijwoont namens de GMR en Jannette heeft 
aangegeven volgend schooljaar (haar laatste jaar op onze school) nog graag MR-voorzitter 
te willen zijn, besluiten we op deze manier verder te gaan. Agnes zal dan na volgend 
schooljaar MR-lid worden. 

7.Rondvraag. 
Jeannine: Feliciteert Cindy met haar benoeming als directeur. De MR is tevreden over de 
procedure.  
Jeannine: complimenteert Cindy mbt de communicatie over de Corona. 
Jeannine: Kunnen we na de Corona een feest voor de kinderen organiseren? Daar zijn we al 
mee bezig. Jannette: Er is maar van 48 kinderen ouderbijdrage betaald, dus er is weinig 
budget. Jeannine: sponsering via bedrijven, of ouders die een eigen bedrijf hebben?! 
Jeannine en Agnes geven aan te willen sponsoren. 

 

Groetjes, Yvonne 


