
 

   
 

Verslag MR-vergadering IKC De Wierde van donderdag 30 juni 2022 
 

Nr. Onderwerp 

1 Opening 

- F.B. is opnieuw vandaag technisch voorzitter. 

- Notulen 21-04-2022: goedgekeurd en vastgesteld. 

2 Overblijfcommissie 

- Het nieuwe betaalvoorstel is nog niet uitgewerkt. Dit volgt zo spoedig mogelijk.  

- De MR stemt in met de voorgestelde tariefsverhoging en de nieuwe 

abonnementsvorm. 

3 GMR-zaken 

- Stand van zaken voorgenomen bestuursfusie: de MR wil graag vastgelegd 

hebben in het fusierapport dat de bestaande samenwerking met de kinderopvang 

blijft bestaan. F.K. mailt dit vóór 7 juli naar P.H.  

- Achterban raadpleging voorgenomen bestuursfusie: de MR is van mening dat 

ouders en verzorgers voldoende zijn geïnformeerd en dat er vanuit de MR 

voldoende zicht is op datgene wat er leeft onder ouders en verzorgers met 

betrekking tot de voorgenomen bestuursfusie. Een verdere raadpleging van de 

achterban is dan ook niet nodig. 

4 Schoolse zaken 

- Infoboekje inclusief margedagen: de MR is akkoord met de inhoud van het 

informatieboekje, waaronder de toevoeging van een stukje over alcoholbeleid 

onder de kop ‘gezonde school’.  

- Schoolgids 2022-2023: de MR is akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Door 

afschaffing van het schooljaarverslag moet een deel van de verantwoording in de 

richting van de inspectie opgenomen worden in de schoolgids. Dit maakt de gids 

minder prettig leesbaar voor ouders en verzorgers.  

- NPO-plan: de MR is akkoord met de inzet van de NPO-gelden voor de 

vakleerkrachten muziek en kunst/creatief. 

- Vormingsonderwijs 2022-2023: de MR is akkoord met de voorgestelde indeling 

van HVO/GVO en de voorgestelde continuering van ‘meedoen tenzij…’ (kinderen 

 

 



doen mee, tenzij ouders bezwaar hebben). De vorige vergadering ging de MR al 

akkoord met de voortzetting van het aanbieden van zowel HVO als GVO. 

5 MR-zaken 

- Vacature oudergeleding, GMR en overblijfcommissie: er is interesse geuit door 

een ouder uit de onderbouw, maar zij heeft nog geen beslissing genomen. 

- Taakverdeling (op korte en langere termijn): voorlopig blijven de taken zoals ze 

zijn, totdat de MR is aangevuld met een nieuw ouderlid. Dit betekent dat F.B. 

technisch voorzitter blijft en E.S. zorgt voor de agenda en de notulen. N.H. is 

voorlopig voorzitter.   

6 Rondvraag  

- Het schooljaarplan wordt na de zomervakantie aangeboden aan de MR. 

- Er is een voorstel om het schoolreisje te verplaatsen van het einde van het 

schooljaar naar het begin van het schooljaar. De oudergeleding heeft geen 

bezwaar en ziet zowel de meerwaarde van een vroeg als een laat schoolreisje. 

Het voorstel zal opnieuw besproken worden in het team en komt de volgende 

keer weer op de agenda. 

- Er is een voorstel om het Sinterklaasfeest op de vrijdag voor Sinterklaas te 

vieren. Dit zou betekenen dat groep 1 hier niet aan mee kan doen. De 

oudergeleding denkt dat dit fijn is voor de jongste kinderen, omdat er in die 

periode erg veel drukte en spanning is. Dit kan dat enigszins verlichten.  

- Er is een datumvoorstel voor de zakelijke ouderavond: 1 november 2022. De MR 

is akkoord. 

- Na de vakantie zal een datum voor de eerste MR geprikt worden.  

 


