
Notulen MR-vergadering Juno 7-4-2022 

Aanwezig ouders: Alice (vz), Franka 

                  leerkrachten: Marja, Monique (not) en Silvia 

 

 

1. Voorstellen nieuwe leden Marja en Monique, en kennismaken  

 

2. Terugkoppeling GMR door Wladimir: 

 
Het overleg met GMR en Twijs verloopt voorspoedig Het fusietraject loopt volgens 

plan. De verwachting is dat de fusie in Januari 2023 gerealiseerd is. Op 25 mei en 27 

juni zijn de volgende GMR-vergaderingen waarbij belangrijke besluiten genomen 

worden rondom de fusie.Debby zorgt vooraf voor de voortgangsrapportages zodat 

iedereen vooraf goed geïnformeerd is. 

 

3. Inspectiebezoek:  

Silvia koppelt het inspectiebezoek terug. Zij deelt mee dat de school, na een pittige 

vragenronde,  een “voldoende” heeft gekregen. Een goed krijg je alleen als je een 

“Excellente school” bent en daarmee is de voldoende een goede score. Het was een 

pittig traject voor directie, IB en het team. Samen met “Corona” heeft het een wissel 

getrokken op het personeel. Nu is er vooral opluchting en ontlading. En overheerst er 

een trots gevoel. 

 

4. Vakantierooster 2022-2023: 

Het vakantierooster en aantallen studiedagen en administratie middagen voor 2022-

2023 zijn vastgesteld. Vakantiedata liggen vast, de overige dagen worden voor de 

zomervakantie vastgesteld. 

 

5. Formatieplan 2022-2023:  

De aanwas aan de onderkant is in heel Haarlem matig. Hierdoor zullen we volgend 

jaar terug gaan van10 groepen naar 9 groepen. 

We hebben het kort over het idee meer te doen aan PR in de school, bijvoorbeeld 

meer ouders laten meegenieten van projecten (kijkmiddagen e.d.). We zijn ook nog 

wel terughoudend met te veel beweging weer terug te halen in de school met het oog 

op dat “Corona” niet voorbij is/gaat. 

Het is nog niet duidelijk of er volgens jaar weer een splitsing is in groep 1 en 2 of dat 

het om twee gemengde 1-2 groepen zal gaan. 

 

6. Lestijden groepen 1 en 2 in 2022-2023: 

Silvia heeft een overzicht gemaakt waarin de groepen 1 tot en met 8 voldoen aan het 

verplichte aantal lesuren dat zij moeten genieten. Iets wat nu niet het geval is. 

Hierin laat zij twee opties zien waarna de MR is ingestemd  met de optie van de 

kleuters op vrijdagmiddag vrij en op woensdag alle klassen naar school van 8.30-12.30 

uur. Dit zal naar ouders gecommuniceerd worden en bij vragen kunnen ze bij Silvia of 

de MR terecht 

 

7. Rondvraag:  



De avondvierdaagse valt voor een aantal groepen samen met schoolreis. Het gaat hier 

om de vierde dag. Ouders wachten nog even met de organisatie. Eerst wordt er 

gekeken hoeveel animo er voor de avondvierdaagse is. 

 


