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Aanwezig: Elna,  Johan, Paul, Ruud en Resja 
 
1. Opening 
 
2. notulen 
- evt. afwikkeling communicatie richting ouders nav vertrek Bjordi. 
Paul heeft uitgelegd hoe proces is verlopen en welke keuzes er zijn gemaakt. Er is gesproken over 
hoe de driehoek tussen school, kind, ouder goed onderhouden kan worden. Ouders informeren over 
het proces dat wordt gelopen in de klas, biedt ouders de mogelijkheid om hierover thuis in gesprek 
te gaan. 
 
 
3. Exploitatie begroting Verdi 
De MR krijgt inzage in begroting van Verdi, deze wordt toegestuurd. De schoolbegroting is met elkaar 
bekeken en door Paul toegelicht. Belangrijke conclusie is dat de formatie gelijk kan blijven. Voor 
onderwijsontwikkeling en inclusiever onderwijs komt er extra geld beschikbaar vanuit het bestuur. 
 
 
4. Tussenevaluatie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Aanschaf van materialen is gedaan. Formatie op orde. Rots en Water training is geweest. 
Cultuureducatie loopt. Uitgebreide IB tijd stopt per 1 april.  
Paul heeft de MR een vooruitblik gegeven op de tussenevaluatie. Het schoolprogramma is in 
uitvoering en het verloopt in grote lijnen volgens plan. De extra ondersteuning in de groepen 4 t/m 8 
loopt. Deze is in groep 7/8 minder geweest door de personele wisselingen. De aanschaf van 
materialen is gedaan. De formatie is op orde. Medewerkers hebben de Rots en Water training 
gevolgd. Uiteindelijk moet de inzet terug worden gezien in de schoolresultaten en zullen dan 
conclusies kunnen worden getrokken. Resultaten zullen beïnvloed worden door de huidige situatie, 
het zal de vraag zijn of een reëel beeld kan worden geschetst van de inzet van de NPO gelden.  
 
 
5. Schoolontwikkeling (thematisch werken, wat speelt) 
- Doel van inloopweek/ afsluiting thematisch werken 
Wordt volgende week dinsdag in vergadering besproken. Tips vanuit de oudergeleding MR worden 
meegenomen. 
 
- Nieuwe verkiezing tbv nieuw MR lid 
Personeelsgeleding zal in mei een vacature uitzetten. Volgende vergadering bespreken. Resja neemt 
contact op met een geïnteresseerde ouder om uit te nodigen voor de volgende MR vergadering.  
 
- Update verbouwing school 
Loopt volgens planning. 1 augustus is nog steeds een reële streefdatum waarop de verbouwing 
gerealiseerd moet zijn. Plannen blijven zoals ze zijn gemaakt. 
  
-Presentatie Mth 
Paul heeft de presentatie laten zien. Hierin werd meteen getoond wat de status is van het jaarplan 
schoolontwikkeling 2021-2022. Presentatie geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen die gaande 
zijn binnen onze school en wat er wordt ingezet. Complimenten hiervoor vanuit de MR. 
 
6. Bijzonderheden GMR/ OR/ Leerlingenraad 
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- GMR/ OR  
Geen bijzonderheden.  
 
- Kinder Lighthouse Team 
Leerlingenraad bestaat niet meer en is omgezet in een Kinder Lighthouse Team. Zij zijn enthousiast 
van start gegaan en de eerste initiatieven lopen al. 
 
7. Mededelingen, ingekomen stukken 
- MR mailbox 
We hebben als MR nog geen nieuw mailadres ontvangen.  
Johan zal de mailbox van de MR in de gaten gaan houden. 
 
- Notulen op Verdi website 
Johan stuurt uiteindelijke versie van de notulen door voor plaatsing op de website. 
 
8. Rondvraag 
Geen.  
 
9. Afsluiting  
22.00 uur sluit voorzitter de vergadering. 
Nieuwe vergadering donderdag 24 maart 

 

 

 


