
Notulen MR vergadering 19-10-2022 
 

 

Tanthoftraject: FER 

• De ouderraadpleging is gestart. Bij de volgende vergadering bespreken we de reacties.  

• De bovenbouw kinderen zijn ook geraadpleegd en dit wordt meegenomen. 

• Er wordt nu gewerkt aan het eerste concept van de FER. Bij voorkeur niet fuseren voor 

2024. Dit in verband met financiële consequenties. We houden de startdatum in de 

gaten en stemmen dit af op de ontwikkelingen van de werkelijke bouwplanning. 

• De oudervereniging van de Bonte Pael en de ouderraad van de Regenboog gaan 

nadenken over een samenwerking tussen beide. De voorkeur gaat uit naar een 

vereniging. 

 

Tanthoftraject: Onderwijsvorm in de toekomst 

• Met het Team is tijdens de studiedag besproken welke onderwijsvormen de voorkeur 

hebben. Dit alles met de randvoorwaarden van maximaal 350 leerlingen wat neerkomt 

op gemiddeld circa 39 leerlingen per leerjaar. In overweging nemend wat leerkrachten 

verder belangrijk vinden aan het onderwijs en voor de kinderen valt de keuze op 

heterogeen onderwijs. Hoe dat exact er uit gaat zien moet nog verder bestudeerd 

worden.  

• Praktisch gezien komt het erop neer de architect ervan uit kan gaan dat de leerlingen 

van onderbouw en groepen 3 en 4 (200 leerlingen) op de begane grond van het 

gebouw komen. De overige leerlingen (150) op de bovenverdieping. 

• De MR stemt in met de keuze voor heterogeen onderwijs.  

 

Subsidieaanvraag basisvaardigheden 

De school wil een subsidieaanvraag doen voor het verbeteren van de basisvaardigheden. 

De MR gaat akkoord met de aanvraag. De leerkrachtdeel van de MR gaat ook akkoord, 

waarbij wordt aangetekend dat we wel moeten letten op de gevolgen voor de werkdruk 

van de plannen. Deze plannen moeten tz.t. ook worden goedgekeurd door de MR. 

 

Reactie jaarverslag MR 

Er is een reactie van een ouder binnengekomen dat het jaarverslag van de MR wel erg 

bondig en niet duidelijk was. Het klopt dat het jaarverslag bondig is. De notulen per 

vergadering staan op de website. We zullen voortaan een link naar de notulen doen in de 

nieuwsbrief die ouders krijgen. Idem memo aan het team. 

 

Melding bij het bestuursbureau (ter kennisname) 

Er is een melding gedaan bij het bestuursbureau door een ouder. Hierop heeft een gesprek 

plaatsgevonden met Brigitte, ouder en bestuursbureau. De klacht is in goede orde 

behandeld.  

 

Jaarverslag en Jaarplan (ter informatie) 

Hierover waren geen vragen.  

 

Prognose realisatie begroting 

Besproken. Het ziet er relatief gunstig uit. 

 

Rapport (ter informatie) 

Er is een voorstel voor een rapport gemaakt voor de komende jaren. Het rapport en de 

werkwijze zullen in de volgende teamvergadering worden toegelicht door Geke en de 

rapportwerkgroep. T.z.t. moet er een ander rapport komen, waarbij kinderen zelf kunnen 

laten zien wat zij hebben geleerd. Denk aan een soort portfolio. Voorwaarde is dan wel dat 

het eigenaarschap goed vorm heeft gekregen.  

 

MR leden 



Er hebben zich twee ouders aangemeld voor de Bonte Pael. Er volgen verkiezingen. Ook de 

personeelsgeleding is nog plek. Mo doet weer een oproep.  

 

GMR 

Jolanda is bij de GMR geweest. Zij heeft tegen een voorstel gestemd over de beloning van 

directeur basisschool en directeur IKC. Dit pakte ongunstig uit voor IKC directeuren. 

 


