
 

Notulen 

Datum: dinsdag 14 juni 2022 

Aanvang:           16:00 uur – 18:00 uur  
Aanwezig:         Emre Akbulut 

Leslie Nootenboom  
Tabitha Plomp (notulist)  

                            Michelle Geers (- de Deugd) (voorzitter)  
Kajel Singh   

 

1. Opening: Fijn dat de tijd op 16:00 uur staat 

 

2. Mededelingen: Er gaan 2 leerkrachten vertrekken. Er is een vacature voor fulltime en een 

voor 3 dagen. 

De gymleerkracht komt 1 dagdeel extra werken. Zodat er voor de kleuters ook een 

vakleerkracht is. 

 

3. Vaststellen notulen van 17 mei 2022: geen op- of aanmerkingen. 

 

4. Rondvraag: 

Geen 

 

5. Ingekomen stukken: Brief van de minister i.v.m. NPO gelden. Dit komt verder op de agenda. 

 

6. Agenda punten  
• Voortgang en inhoud programma’s  

              i.v.m. ‘achterstanden’ door Corona (NPO) > geen vernieuwingen sinds de vorige MR 
 

• Nieuw plan NPO gelden: Dit is voor het 2e jaar. Hierna komt er geen nieuw geld meer. Wel 
mag het bedrag dat we nu hebben worden gespreid. Dit mocht eerst niet en konden we het geld 
bijna niet opmaken. Tot, of tot en met, 2025 dat is nog even de vraag.  

 
Kajel presenteert het menu / nieuwe plan. 
➢ Emre: Fijn dat er ook aandacht is voor techniek. 
➢ Leslie: Fijn dat Trias naar school komt en fijn dat er een voortzetting is op dit jaar. 
Als er nog iets gemist wordt deel dit dan via de mail. Deadline is over 2 weken (28 juni) 
 
• Jaarplanning MR invullen (zie stukken)  
> De vergaderdata zijn ingevuld. (jaarplanning wordt meegestuurd) 

 
• Formatie :  Is niet rond ivm vertrek van leerkrachten 

 
• Schoolgids: Leslie heeft vragen hierover gestuurd. Deze worden besproken. Kajel past dit evt. 
aan in het document.  
➢ Inzichten in de TSO kosten. Dit zal bij de begroting in het najaar aan de orde komen. 
 
7. Afsluiting en evaluatie  

 



 

 

Acties: 

- Bedankje vorig MR lid > Michelle 

> dit loopt 

- Thema avond oid voor ouders organiseren? > …? 

> nog niet over gesproken  

- Ouderbetrokkenheid 3x per jaar op MR agenda > staat in de jaarplanning. 

- Kascontrole sept. ‘22 door oudergeleding 

> staat op de agenda 

- MR verslag maken > Michelle en Tabitha 

> hier wordt een afspraak voor gemaakt 

 

 

 

 

 


