
MR vergadering 28 maart 

Aanwezig : Jet, Margreet en Robert 

 

1. Opening. 

2. Verslag vorige vergadering , na enkele aanpassingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken  

- mail JSA functioneren Margreet 

- Meester Wim is weer terug , Deirdre blijft een dag ondersteunen. 

- mail van Johan van  de Velde betreffende BSO. 

4. Mededelingen directie. 

- Formatie, volgend schooljaar proberen 3 groepen te behouden, evenwaardig team 

Singelier/ TDS. Leerkrachten denken mee. 

- Uit het innovatiefonds wordt een aanvraag gedaan voor onderwijssysteem met I-pads 

voor volgend schooljaar. 

- Vakantierooster wordt besproken,  2 extra studiedagen voor personeel. 

De vrijdagmiddag voor zomervakantie en  kerstvakantie zijn vrij. 

- Schooltijden , van de 32 gezinnen zijn 28 enquêtes ingeleverd. 

23 voor continurooster en  5 tegen. 

Meerderheid personeel is voor. 

- Jet stelt een brief op voor invoering continurooster. 

- Werkgroep nieuw rapport  

- Sociaal veiligheidsplan, schoolafspraken en pestprotocol zijn agendapunten voor 

volgende vergadering . 

- Inspectiebezoek in mei, het auditbezoek zorg en begeleiding bleek de basis goed te zijn , 

enkele  aanvullingen voor planmatig werken en vastleggen . We zijn een steekproef 

school, punten die hier aan de orde komen zijn  het welbevinden, sociale veiligheid en 

werkdruk onderzoek. 

- Citotoetsen scores zijn besproken. 

- Het hek bij het kantoor van Margreet richting de Ten Darperweg staat nogal eens open. 

- Jet is voorzitter geworden van stichting behoud  kleine scholen. Doel is  opkomen voor 

het behoud en de belangen van kleine scholen, onder meer ten behoeve van de 

leefbaarheid in kleine dorpen. 

Besloten is om hier lid van te worden. 

Margreet heeft vanwege studie een extra dag ondersteuning. 

5. Robert is contactpersoon voor MR naar BSO 

6. Niet besproken 

7. Wat verder ter tafel komt, 

De 3D printer staat al een tijdje op de Singelier, leerlingen van de TDS willen hier ook gebruik 

van maken. 

Aandacht vragen voor inzet voor de mensen die de EHBO lessen verzorgd hebben. 

8. Rondvraag, geen opmerkingen 

9. Sluiting 

 

 

  



 

 

 

 

  


