
Notulen MR De Dijk

Datum: 29 maart ‘22
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Marieke, Agnes, Denise en Marianne
Afwezig: Anita
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes
Datum volgende vergadering: 31 mei 2022

__________________________________________________________________________________

Agenda
1. Welkom en opening
2. Opmerkingen vorige notulen
3. Ingekomen stukken
4. Formatie
5. Groepsdoorbrekend werken/lezen (rondje door de hal)

https://wij-leren.nl/groepsdoorbrekend-werken.php -> graag bekijken!
6. GMR
7. Werkdrukgelden (instemming MR)
8. Rondvraag

1. Welkom en opening
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Opmerkingen vorige notulen
Geen opmerkingen

3. Ingekomen stukken
Geen

4. Formatie
Er liggen plannen voor volgend schooljaar. De gesprekken zijn hierover bezig. Het overzicht
volgt aan het eind van dit schooljaar.

5. Groepsdoorbrekend werken/lezen (rondje door de hal)
https://wij-leren.nl/groepsdoorbrekend-werken.php -> graag bekijken!
Dit gaat volgend schooljaar ingevoerd worden voor groep 8. Dit is een voorbereiding voor de
stap naar het voortgezet onderwijs. De MR heeft een rondleiding gekregen om te kijken hoe
de ideeën er uit gaan zien. De MR is hier positief over!

https://wij-leren.nl/groepsdoorbrekend-werken.php
https://wij-leren.nl/groepsdoorbrekend-werken.php


6. GMR
Nicole heeft een bericht gestuurd naar de GMR. Hier is reactie op gekomen vanuit de
Directiesecretaris van de GMR dat zij de agenda en nieuwsbrief vergeten is te versturen.
De Kluft (Michiel) heeft gereageerd dat ook zij weinig/geen contact hebben met de GMR.
Hoe nu verder?

- Weer melden bij Maarten
- Bericht naar Mirjam sturen (voorzitter GMR)
- Besloten dat wij geen budget voor scholingsbijeenkomsten GMR/MR gaan afdragen

zolang er geen goede verstandhouding is

7. Werkdrukgelden (instemming MR)
Krijgt school vanuit de overheid. Er is met het personeel besproken waar behoefte aan is. Dit
is gelijk aan het afgelopen schooljaar.
Gelden gaan gebruikt worden voor:

- conciërge
- lunch ouders
- administratie
- onderwijsassistenten

Beslissing: Oudergeleding stelt vragen welke duidelijk zijn toegelicht. Personeelsgeleding geeft
akkoord

8. Rondvraag
-Denise gaat ons aan het eind van dit schooljaar verlaten. Wij hebben inmiddels een gesprek
gehad met Loes Bolsius en zij gaat Denise in het volgend schooljaar vervangen.
- Ook voor het vertrek van Anita zijn wij bezig met een vervanger.


