
Notulen MR 4-4-2022 

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

1. Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering, opvolging acties. 

• Notulen vorige agenda moet nog worden nagelezen en goedgekeurd.  

• Aanvulling punt 7, meerdere vacatures in de MR volgend schooljaar.  

• Er is een vacature in de GMR voor het personeel. Vanuit de Hobbit zijn hiervoor nog geen 
aanmeldingen.  

• Actiepunten: Uitnodiging OPR heeft op Social Schools gestaan. Joep doet nog navraag 
RI&E, notulen GMR wordt steeds toegevoegd aan het nieuwsbericht naar het team van De 
Hobbit.  

2. Mededelingen van en vragen aan directie.  
De procedure rondom nieuwe directeur loopt. Er is overleg geweest met een groot deel van het 
team. De leerlingenraad is ook betrokken. Zij gaan een filmpje maken die wordt bijgevoegd bij de 
vacature. De vacature staat nog niet uit, dat baart ons wel zorgen gezien de tijd die er nog is dit 
schooljaar. Caroline stuurt Xaveer een mail.  

3. Resultaten Cito evaluatie. 
Op de studiedag in maart is hier uitgebreid naar gekeken. Opvallend was dat de resultaten van het 
rekenen wat lager uitvielen, met name in gr. 3, 6, 7 en 8. Corona zal hier een rol in hebben 
gespeeld, maar we kijken ook naar het onderwijs. Hierop is een plan gemaakt met collega's, welke 
interventies gaan we inzetten?  
Bij de andere basisvakken zijn de resultaten beter.  

4. BSO/TSO Informatie uitwisselen, verloop samenwerking.  
Joep heeft volgende week gesprek met de TSO. Joep geeft terugkoppeling naar de MR.  
Joep heeft met Odette en Lana van het Goudvisje gesprek gehad, o.a. over de nieuwbouw. Odette 
is ook betrokken bij de wervingsprocedure van de nieuwe directeur van De Hobbit. Er wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheid om één studiedag samen te organiseren.  

5. Taakbeleid en formatie team KC de Hobbit.  
Er zijn genoeg uren. We krijgen de formatie nog niet rond voor de meivakantie.  
Taakbeleid hoeft niet op de agenda. Joep heeft toegelicht wat het taakbeleid inhoud voor het 
personeel. Wij kijken daarbij altijd naar talenten. Caroline, Noortje en Joep pakken dit nog verder 
op.  

6. Afstemming OC/vervolg. 
In juni is er een gesprek met Philip, Joep en Lizzy.  

7. Verkiezingen MR (plek Marianne van Munster).  
Vanaf volgend schooljaar zijn er de volgende vacatures: Marianne (OMR), Eefke (PMR), Henrike 

(PMR). Mochten er geen kandidaten zijn wil Marianne wellicht blijven, zij heeft nu al 2 termijnen 

gedaan. Ze blijft wel bij de GMR.  

8. Nieuwbouw Laaghemaal. 
Morgen heeft Joep een gesprek over de nieuwbouw met alle betrokkenen. Belangrijk is dat er 
communcatie blijft naar de ouders, ook als er nog geen inhoudelijk nieuws is. Er is behoefte vanuit 
de MR om met Hans Thijsen over de nieuwbouw te praten, wij zullen een verzoek doen.  
9. Terugkoppeling GMR. 
De laatste GMR is gecanceld. De terugkoppeling van de GMR daarvoor is in de vorige MR 
vergadering gedaan. Er is wel een strategische avond geweest met als thema inclusie. Er is een BAC 
samengesteld voor de vacature als bestuurder bij ATO.   
10. Rondvraag en acties voor volgende vergadering.  
Rondvraag:  

• Marianne is een keer aangesloten bij de leerlingenraad. Goed om dit één keer per jaar te 
blijven doen.  



Acties:  

• We bespreken de voors en tegens van een continurooster de volgende keer.  

• Formatie komt ook volgende keer terug op de agenda.  

• Joep kijkt naar de KCM.   

• Eefke/Henrike delen een stukje in het nieuwsbericht naar het team voor de werving van 
twee nieuwe leden van de PMR.  

• Philip start de procedure voor de werving van een nieuw lid voor de OMR. 

 


