
MR vergadering 

Notulen vergadering medezeggenschapsraad 

d.d. 26-01-2022 

Locatie: Meester S. Wijbrandischool 

1. Opening door Sebastiaan 

Deze keer is de vergadering online, vanwege quarantaine van een bestuurslid. 

Sebastiaan opent met een mooi gedicht. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn ook geen mededelingen of ingekomen stukken te melden. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

Met een kleine aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze doorgestuurd 

naar Lucy. 

 

5. Actielijst 

Naast de vaste actiepunten zijn er geen nieuwe actiepunten. Het MR magazine gaat 

naar Annet. 

 

6. Nieuws vanuit de GMR 

Voor onze school is er geen belangrijk nieuws vanuit de GMR 

 

7. Corona problematiek 

Vorige week is heel groep 8 in quarantaine gegaan. Langzaam druppelt de klas weer 

vol met leerlingen. Dit is erg lastig, want we zitten midden in de Cito week.  

Voor de leerkracht is het praktisch onmogelijk om online les te geven én Cito toetsen 

af te nemen. Doordat de thuiszittende leerlingen geen Cito kunnen maken, duurt dit 

allemaal langer dan normaal. Dit maakt het wel wat spannend omdat de leerlingen 

van groep 8 zich voor 1 maart op een nieuwe school moeten aanmelden.  

Dus dat wordt erg krap om het allemaal voor elkaar te krijgen.  

 

 

 

 



8. Meerjarenbegroting 2022-2026 

Tijdens de vorige vergadering hebben we de financiële begroting voor komend 

schooljaar besproken. Daarbij is er advies gevraagd over het aantal groepen. Nu is de 

meerjarenbegroting met ons doorgenomen en toegelicht, met name 2022.   

Komend schooljaar zijn er dus 6 groepen in plaats van 5.   

Bijna 90% van de inkomsten gaan naar het personeel. 

Fijn is dat er in de voorjaarsvakantie nieuwe meubels komen voor de leerlingen. De 

oude meubels krijgen een tweede leven. 

 

9. Ontwikkelactiviteiten schooljaar 2020-2021  

De werkgroep ‘Portfolio’, Annet, Lucy en Renske, is al goed bezig met het maken van 

een nieuw portfolio. Het is fijn dat de leerkrachten uit verschillende lagen van de 

school hier aan meewerken. Zo kan er een passend portfolio gemaakt worden voor 

zowel de kleuters tot de bovenbouw.  

Taalbeleid: spelling wordt 7 februari met het team besproken.  

Extra begeleiding: dat is allemaal goed op gang en gaat mooi door.  

Iedereen is erg goed bezig. 

 

10. Schoolzaken 

Aukje is weer volledig aan het werk. Dat is erg fijn. 

Tom is ook weer terug na zijn verlof.  

Geartsje werkt 3 ochtenden in de week op school. 

10 februari komt er een audit langs om feedback te geven aan de leerkrachten. Het 

beleid is dat dit één keer in de twee jaar gebeurt. Vorig jaar ging het niet door 

vanwege corona. Dus dit jaar komen ze wel langs. 

 

11. Rondvraag  

Geen vragen voor de rondvraag. 

 

12. Sluiting door Hinke 

Ze sluit af met een uitspraak van Toon Hermans 

 

9 maart is de volgende vergadering 

 

 


