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Notulen MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

11-05-2021, 19.30 uur  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Bas, Lianne, Ralf, Shirley  

Afwezig:  

Voorzitter: Lianne 

Notulist: Annemarie  

 

1. Opening          1 min. 

 

2. Vaststellen agenda        1 min. 

 

Aanvulling van Bas: Vakantierooster komt nog incl studiedagen, daar is het mt nog mee bezig. De 

reguliere vakanties worden wel zsm gedeeld met ouders via de weekinfo.  

3. Notulen vergadering 11-02-2021 incl. actielijst      10 min. 

Goedgekeurd 

 

4. Inbreng directie en team (Bas, Shirley & Annemarie)    45 min. 

1. Formatie, ter info 

Leerlingenaantal lijkt te stabiliseren. Volgend schooljaar starten we wederom met 14 groepen. Hier 

stemt de MR mee in.  

2. Schoolplan, korte toelichting  

Door corona zijn de speerpunten uit het schoolplan op lager pitje komen te staan.  Didactisch 

coachen is uitgesteld naar het nieuwe schooljaar. Leerkrachten richten zich nu op het primair proces. 

Jan Vermeij komt om implentatieplan te maken voor als hij er niet meer bij is. Begrijpend lezen is ook 

verschoven naar volgend schooljaar, het effect wat uit de studiebijeenkomsten moet komen is te 

weinig als dit nog in de laatste schoolweken moet plaatsvinden.   

De keuze voor de rekenmethode is gemaakt. We gaan werken met de wereld in getallen. Voor groep 

3 bestaat de mogelijkheid dat er nog gekozen gaat worden voor Sem Som.  

3. Stand van zaken m.b.t. Corona  

Voor het team zijn er zelftesten gekomen, deze kunnen vrijwillig en preventief twee keer per week 

gebruikt worden. Bij klachten moeten leerkrachten nog steeds naar de teststraat . Er zijn nu wel snel 

testen voor leerkrachten, binnen half uur krijgen zij de uitslag Dit maakt het regelen van vervanging 

makkelijker en dit zorgt voor minder uitval. Verder geen veranderingen mbt beleid.  
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4. Stand van zaken Nationaal Onderwijsplan (subsidie)  

 

Er zijn verschillende subsidiestromen die lopen, er is een ‘keuzemenu’ opgesteld. 

SKO gaat hier iemand voor aannemen die de directeuren gaat helpen om deze 

geldstromen goed te laten verlopen.  

 

5. Het schoolplein van de onderbouw is klaar. Het bovenbouwplein gaat in de zomervakantie 

gebeuren. Toiletten van de  bovenbouw zijn gerenoveerd in de meivakantie. Volgende 

vergadering laat Bas meer weten over onderhoudsplan 2022. Eventueel bijbouwen/daken 

aanpassen wordt proactief besproken. Er wordt vast gekeken wat onze wensen zijn, in 

afwachting van het integraal huisvestingsbeleid. Dit wordt meegenomen in het 

huisvestingsoverleg volgende week. 

 

6. GMR          10 min. 

Geen.  

 

7. Rooster van aftreden, (her)verkiezingen      10 min.  

Ralf stopt einde dit schooljaar. Annemarie levert de vacature aan aan Shirley voor in de 

weekinfo.  

 

 

8. Rondvraag         5 min. 

Geen 

 

9. Sluiting          5 min. 

20.15 

 


