
Notulen MR vergadering 16-5-2022 
 
Aanwezig: Marieke, Margret, Anouk, Simone, Lotte 
 
Vaststellen vakantierooster 
Het vakantierooster is opgesteld door Marieke. De kinderen van de onderbouw moeten 880 uur en 
de bovenbouw 940 uur naar school. Je moet een berekening van uren over 8 jaar opstellen.  
De meivakantie binnen SKO de Streek wordt volgend jaar gelijk.  
Kermismaandag is weer vrij.  
 
Studiedagen data zijn een optie. 6-12 staat al wel vast. Donderdag voor de voorjaarsvakantie is een 
studiedag. De vrijdag en maandag zijn administratiedagen.  
Vakantierooster wordt eind deze week al verstuurd naar ouders, Studiedagen volgen later.  
 
Formatie schooljaar 2022-2023 
Groepsindeling: 
We gaan weer werken met 6 groepen: 
1/2 Lida en Margret 
2/3 Lina 
4 Marcel en Rieneke 
5 Annemiek en Margriet 
6/7 Rebecca en Linda 
8 Michael 
In juni wordt de verdeling  1/2 en 2/3 gemaakt. Lina gaat voor de groep 2/3. Voor de ouders van de 
onderbouw volgt een informatieavond. Wij laten ons ondersteunen bij de werkwijze in de 
onderbouw door een externe specialist. Hier hebben Marieke en Lotte op korte termijn een afspraak 
mee.  
Yvonne gaat ons verlaten en wordt de Intern begeleider op de Willibrordusschool in Bovenkarspel. 
Lindsay gaat na de zomervakantie naar de Hussel. Evelyn, de zijinstromer, gaat naar de Molenwiek. 
We krijgen Linda, als zijinstromer, bij ons in groep 6/7. 
Wilma blijft bij ons op de dinsdag (werkdrukverlaging) 
Jacqueline Schilder gaat ons verlaten en gaat lekker met pensioen. 
Esther en Kevin gaan stoppen. Jacqueline Kroon komt weer terug als RT-leerkracht.  
Muziek wordt op een andere manier ingevuld.  
In groep 8 krijgen wij een nieuwe leerkracht; Michael Helfensteijn. 
Marieke stelt een brief op en zal deze eerst met de MR delen. Deze zal rond Hemelvaart gedeeld 
worden met de ouders. 
 
Npo gelden: 
Wij krijgen op korte termijn een financieel overzicht van de NPO gelden van Marieke.  Zitten nu op 
ongeveer 1/3 deel van het bedrag. Er mag ook geld worden uitgegeven aan de inrichting van de 
school. Hiermee willen wij de werkplekken op de gang aanpassen. 
We krijgen extra tablets in de kleutergroepen.  
De RT voor volgend jaar wordt hieruit betaald.  
Cursus met sprongen vooruit is nu bijna door iedereen afgerond. Annemiek pakt dit op in de 
ontwikkelgroep. 
Het geld wat niet opgemaakt wordt, blijft staan tot 2025. 
De evaluatie van het NPO-plan wordt nog met de MR gedeeld.  
 
De Ontwikkelgroep is een groep die het samenwerkend leren oppakt binnen SKO de Streek. Leren 
van en met elkaar. Elke school wordt door een leerkracht vertegenwoordigd. Annemiek gaat dit 



volgend jaar oppakken op de donderdag. Afgelopen jaar heeft Yvonne hieraan deelgenomen. De 
ontwikkelgroep heet Let'SKOnnect. Afgelopen jaar is er o.a. een digitaal platform opgezet, is er door 
een groep gesproken over de organisatie en is er een expertise groep begrijpend lezen opgezet. Alle 
informatie van deze groepen is terug te vinden op ons intranet. 
 
GMR 
Op dit moment hebben wij van de Pancratius geen ouder en leerkracht in de GMR. Yvonne en 
Simone zaten hierin, maar zijn gestopt. Wie zou dit willen? Marieke vraagt hiervoor een 
vacaturetekst en een contactpersoon.  
 
Schoolgids:  
Marieke past de tekst aan. Alles wat aangepast wordt, wordt in een andere kleur getypt. De MR 
heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de schoolgids. 
 
Evaluatie klachtenregeling: 
Er zijn geen klachten binnen gekomen. 
 
Evaluatie taakverdeling/ en taakbelasting afgelopen schooljaar. 
De definitieve vaststelling taakbeleid moet nog intern besproken worden. 7-6-22 wordt dit met de 
studiedag besproken en vastgesteld. 
 
Meerjarig beleidsplan wordt in 2022-2023 weer opgesteld.   
 
Informatie jaarrekening 
Elke 3 maanden krijgt Marieke een begroting. Bekostiging is van kalenderjaar naar schooljaar 
gegaan. De financiering verandert. Er is meer ruimte voor eigen keuzes. GMR zal hier op 
bovenschoolsniveau ook in gekend worden.  
 
Vraag of wij zelf mensen mogen benaderen om hier klussen op school af te maken of moet dit door 
Mark Kemp geregeld worden? Mark is wel eindverantwoordelijk voor het onderhoud van deze 
school. Marieke informeert. Wij denken o.a. aan een wandje in de oude bibliotheek en een 
tussenwand bij de lokalen beneden. 
 
Scholingsbehoefte MR 
Er is genoeg aanbod. Simone onderzoekt welke cursus passend is. Er is een folder binnengekomen 
van de MR academie met een aanbod. Er staat een demo op  
www.mracademie.nl  
Overleg met een MR van een andere school zou een mooie aanvulling zijn. 
 
Voorbereiding activiteitenplan MR schooljaar 2022-2023 
Dit wordt de volgende vergadering besproken. Zijn alle termen helder en is duidelijk bij welk item is 
instemming nodig. Advies. Etc. 
 
Rondvraag 
(Simone stelt een fancy fair voor/ Iets doen met burendag in september?/  Verbindingsdag tussen 
ouders en collega's.  
 


