
Notulen MR 10-5-22. 

Aanwezig: Philip, Marianne, Jelmer (online), Joep, Eefke, Caroline (online) en Henrike 

1. Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering, opvolging acties. 
-agenda aanvulling: speelt opvang van vluchtelingen Oekraïne?  
-notulen april is aangepast. Henrike mailt hem naar Nanda zodat hij op de site komt.  
Acties:  
-RI&E heeft Joep gecheckt, deze is niet meer te vinden.  
-KCM heeft Joep gecheckt. Kon ingevuld worden tot 15 maart, maar is toen doorgezet tot 
31 maart omdat er nog niet genoeg respons was. Daarna niks meer van gehoord.  

2. Mededelingen van en vragen aan directie. 
Opvang voor leerlingen uit Oekraïne zou centraal geregeld worden, maar daar is helaas 
geen personeel voor gevonden. Binnen ATO zijn er tientallen aanmeldingen. Joep, Noortje 
en Caroline hebben gekeken in welke groepen wij de optie hebben om leerlingen te 
plaatsen. Dit hebben ze aan ATO laten weten.  

3. TSO update. 
Joep heeft een gesprek gehad met Kinderstralen waaronder de directeur zelf. Kinderstralen 
pakt het personeelstekort al aan door reclame te maken met flyers in de buurt, landelijke 
radioreclame, op het schoolplein ouders aan te spreken en informatie te geven. De 
regiomanager komt wekelijks op de TSO kijken om te bekijken hoe het loopt. Vanuit de MR 
nog een vraag over de communicatie naar ouders, die zijn nu niet helemaal op de hoogte. 
Joep bespreekt dit met Kinderstralen  

4. Bespreken voors en tegens continurooster. 
Schuiven we door naar de volgende agenda.  

5. Formatie team KC De Hobbit 2022-2023.  
Volgend schooljaar zijn er 3 kleutergroepen. Waar mogelijk later mogelijk weer een 
instroomgroep. Van de groepen 3 t/m 8 zijn er in elk leerjaar 2 klassen.  
De formatie van het team is al een heel eind, maar nog niet af.  

6. Vakanties en studiedagen 2022-2023.   
Het Brabants vakantierooster wordt aangehouden. Deze gaat Joep communiceren naar 
ouders. De studiedagen moeten nog door MT worden vastgesteld, dus komen we later op 
terug. Er zijn scholen die één studieweek hebben i.p.v. studiedagen. Hier zijn in de GMR 
vragen over gesteld in de GMR. Joep vraagt dit na aan Saskia.  

7. Evaluatie SchoolOndersteuningsPlan (SOP). 
Geen update. We weten niet of dit elk jaar door de MR goedgekeurd moet worden en of er 
een update nodig is voor de MR. Heeft het nieuwe Ondersteuningsplan consequenties voor 
de SOP? Caroline gaat dit checken.  

8. Vacatures MR. 
-Vanuit het team zijn er geen aanmelding voor de PMR (2 vacatures) en de PGMR (1 
vacature). Vraag aan Marianne om bij de studiedag over 2 weken aan te sluiten en wat uit 
te leggen over de GMR en MR. 
-Er zijn 2 kandidaten voor de OMR. 1 persoon wilde nog meer informatie, dus wellicht een 
derde kandidaat. Philip pakt de procedure verder op.  

9. Nieuwbouw Laaghemaal. 
Philip, Jelmer en Eefke hebben met Hans gesproken. Hij heeft uitleg gegeven over de 
gemeente en hoe de procedure hier gaat. Daarna is er ook communicatie geweest naar 
ouders via Social Schools. Er is een tijdslijn gegeven. 

10. Terugkoppeling GMR. 
Volgend schooljaar zit Marianne niet meer in de MR, maar nog wel in de GMR. Hoe willen 
wij volgend schooljaar de informatie van de GMR als MR zijnde binnen krijgen? Bijvoorbeeld 
de highlights meenemen.  



11. Rondvraag en acties voor volgende vergadering.  
-Ouders moeten in de MR mail kunnen. Nanda heeft dit eerder bekeken, maar het is wat 
omslachtig. Op andere scholen doen ze dit wel. We gaan dit checken bij Nanda. 
-Caroline vraagt na of het SOP jaarlijks op de MR agenda moet met een update, of of het 
goed moet worden gekeurd.  
-Philip zet de procedure voor de OMR vacatures verder in gang.  
-25 mei 09:00 tijdens studiedag komt Marianne uitleg geven over GMR en MR 
-Joep heeft contact met Kinderstralen over de communicatie. 
-Joep heeft nog contact over de KCM. 
-Marianne checkt of zij nog iets kan vinden van de RI&E. 
-Bespreken voors en tegens continurooster komt op de agenda volgende keer.  
-1e vergadering volgend schooljaar: hoe willen we de informatie van de GMR binnen 
krijgen?  
 

 

 

 


