
MR vergadering – De Kinderhof 
 
Tijd: 13 juni 2022 
Aanwezig: Francien Korpershoek, Claudia de Wolf, Nicolette ten Velde (voorzitter), Wendy 
van Renesse, Karin ten Hoven, Margot de Korte, Anika van den Berkhof 
Plaats: het Binnenhof 
 
Mededelingen 

• Anika vertelt dat het haar laatste MR-vergadering zal zijn, ivm het verlaten van 
school. 

• Afscheid nemen van José kan op de daarvoor bestemde middag, 5 juli. Uitnodiging 
volgt via de Hofbode op 17 juni. Claudia regelt een diner-bon namens de MR. 

• Karin bekijkt welke collega ‘tijd’ heeft om MR-lid te worden, zodat hij/zij gevraagd 
kan worden om deel te gaan nemen. 

• Er komt een oproep in de Hofbode van 17 juni voor een nieuwe ouder voor de MR. 
 
Notulen 

• Het ouderpanel dat gepland zou zijn in juni gaat niet lukken, het past niet in de 
agenda’s. Het wordt verplaatst tot na de zomervakantie. 

• Typ-fout: F van formatieplan aanpassen.  
 
Formatieplan: functie onderwijsassistent-leraarondersteuning 
In de praktijk blijkt dat de onderwijsassistente veel klassen overneemt. Daarom is binnen de 
kinderhof een functie leraarondersteuner nodig is.  
 
PMR is kritisch, wordt betaald vanuit werkdrukmiddelen, team moet hierachter staan. Moet 
er een herberekening gemaakt worden en het moet helder zijn wat de consequentie hiervan 
is.  
Margot en Francien bespreken het dinsdag 14 juni in het team. Daarbij helder voor- en 
nadelen informeren. Transparantie/helderheid is doel hiervan. 
 
NPO-gelden – besteding 
Restant wordt gespaard, mag eindeloos bewaard worden en ingezet worden naar wens. 
Verdere plannen worden nog gemaakt en besproken 
 
Mindfulness is goed bevallen, geluiden vanuit deelnemers waren positief. Er komt een 
training/middag voor de teamleden, in het volgend schooljaar.  
Ingrid zou evt. Volgend schooljaar met een hele groep aan de slag kunnen gaan.  
 
Sta sterk training door Charlotte bevalt goed. Hierbij wel goed opletten of de problematiek 
niet too much is. 
 
MR-vergadering volgend school evalueren van besteding van NPO-gelden en bekijken hoe nu 
verder. 
 
ARBO-plan 
Onvoldoende BHV-ers in school, dit is wel noodzakelijk.  



Uitgebreide plan wordt gedeeld met de MR, zodat er meegekeken kan worden. (wellicht 2e 
MR vergadering schooljaar 2022-2023 
 
Ventilatie is een aandachtspunten 
 
Schoolplein afgerond in november 2022, niet haalbaar. 
 
W.V.T.T.K. 

• Leerlingindeling gaat dinsdag 14 juni mee, veel onrust met name over de combi-
groepen. 

• Lerarentekort, wordt ook volgend schooljaar geagendeerd (september). Ook met oog 
op corona. 

• instroom 

• Schoonmaak schoolgebouw nav het groene speelplein. In de OB (groepen 1-3) gaan 
met sloffen. In het nieuwe schooljaar gauw een thema-ochtend plannen ten aanzien 
van dit thema 

• Studiedagen 2 x 2 dagen achterelkaar, + een aantal losse dagen. 3 middagen tot 
12:00 uur.  

• Start schooljaar ‘nieuwjaarsborrel’ per groep, om elkaar te ontmoeten (ouders, 
leerlingen, leerkracht) 

 
 
Eerste vergadering nieuwe schooljaar: 
Etentje: donderdag 22 september 18:00 uur. 
Nieuwe planning wordt gemaakt als nieuwe leden bekend zijn ivm agenda’s. 
 
Afsluiting  
Dank je wel voor alle betrokkenheid en tijd.  


