
 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering 

Datum: 24 mei 2018 
Aanwezig:  Marion,Karima, Leny, Kimberly, Marcia (schoolleider) 

 
 
Medelingen 
De laatste vergadering wordt verzet naar 22 juni en aansluitend etentje. 
Leny zal reserveren bij Zinia om 18.00 uur, vergadering start om 16.30 uur. 
 
Goedkeuring Notulen 
De notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd.  
 
Formatie 2018-2019 
Voor komend schooljaar heeft de school voldoende formatie om 6 groepen te maken. Dat betekent 
dat er waarschijnlijk 2 combinatiegroepen worden gevormd. Intern is het team druk bezig om te 
bekijken welke groepen dat moeten zijn en hoe we dit het beste kunnen organiseren. Zodra de 
groepen zijn vastgesteld wordt dit met ouders gecommuniceerd. 
 
De procedure om een nieuwe schooleider aan te stellen is gestart. Zoals iedereen weet heeft Marcia 
aangegeven mee te willen solliciteren. Daarnaast wordt de vacature zowel intern (binnen de KSU) als 
extern uitgezet. Er wordt een adviescommissie samengesteld bestaande uit 3 teamleden en 1 MR lid. 
Zij zullen betrokken worden bij de sollicitatieprocedure. Het streven is voor eind juni de benoeming 
te hebben afgerond en dat er duidelijk is wie de schoolleider van de Wijzer aan de Vecht wordt. Voor 
eventuele vragen/ opmerkingen kunt u terecht bij Marcia. 
 
Werdruk gelden 
Vanuit de overheid zijn gelden vrij gekomen die elke school naar eigen inzicht mag besteden om de 
hoge werkdruk in het onderwijs te verlichten. De school wil deze gelden graag inzetten op extra 
ondersteuning in de combinatiegroepen die komend jaar gevormd worden. Op die manier wordt er 
voldoende lucht en ruimte gecreëerd om de groepen op momenten te kunnen splitsen en is de 
werkdruk hiermee minder. 
 
Momenteel heerst er binnen het onderwijs een tekort aan leerkrachten. 
Om deze reden ontvangt de school vanuit de KSU extra gelden om de vervanging van leerkrachten te 
kunnen opvangen in geval van afwezigheid of ziekte. Dit noemen we “de flexibele schil”. Dat houdt in 
dat sommige groepen dubbel bemand zijn en in geval van afwezigheid of ziekte daar een leerkracht 
extra staat die een groep kan opvangen. 
Hiermee hopen we te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden. 
 
 



Vaststelling vakantierooster 2018-2019 
Voor komend schooljaar is het vakantierooster vastgesteld door de MR. 
 

Herfstvakantie 2018 20-28 oktober 2018 

Kerstvakantie 2018 22 december 2018-6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 2019 23 februari 2019- 3 maart 2019 

Meivakantie 2019 19 april 2019- 5 mei 2019 

Zomervakantie 2019 22 juli 2019- 30 augustus 2019 

 
De school kiest ervoor om 2 weken meivakantie te plannen. De vrijdag ervoor (Goede vrijdag) op 19 
april is ook een vrije dag. 
 
Vacature MR 
Voor komend schooljaar zoeken wij een nieuw MR lid! Dat betekent dat we een verkiezing gaan 
organiseren. 
Juf Leny zorgt voor de vacature met daarop een briefje die u kunt inleveren. 
Bent u beschikbaar 6 middagen per jaar en wilt u graag meedenken en een stem hebben in de 
ontwikkeling van de school? Ben u een goed aanspreekpunt voor onze ouders? Geef u dan op en 
kom onze MR versterken! 
 
Fietsenrek 
Vanuit de ouders is de vraag gekomen om fietsenrekjes te plaatsen op school, zodat de fietsen 
steviger staan en er minder beschadiging is. 
De school gaat binnen de stichting informeren of er nog fietsenrekjes zijn die wij kunnen overnemen.  
Daarna kunnen we kijken naar een geschikte plek en goed moment op ze te laten plaatsen. 
U blijft hierover geïnformeerd. 
 
Rondvraag 
Vanuit de ouders: 

1.  Schoonmaak; ouders en personeel zijn al geruime tijd ontevreden over de kwaliteit van de 
schoonmaak. We zijn blij jullie te kunnen informeren dat we na de zomervakantie met een 
nieuw bedrijf in zee gaan. Hiermee zal de kwaliteit van de schoonmaak hopelijk een stuk 
verbeteren! 

2. Kamp 2018-2019: er is een vraag gesteld over het kamp volgend jaar. Gezien het aantal 
kinderen in groep 8 (11) willen ouders weten of groep 8 wordt samengevoegd met groep 7 
op kamp. Hierover is nog niets bekend bij het team. Mocht hier een planning voor worden 
gemaakt worden de ouders tijdig geïnformeerd. 

 
De volgende MR vergadering is 22 juni 2018 om 16.30 ur. 
Heeft u nog vragen voor de MR? Benader dat één van onze MR leden! 
Karima Maafi, Marion Yildiz, Sabah Kuijper 

 


