
 

   
 

Verslag MR-vergadering donderdag 21 april 2022 
 

Nr. Onderwerp  

1 Opening 

- Voorstellen aspirant lid oudergeleding.  

- F.B. is vandaag technisch voorzitter. 

- Notulen 03-02-2022: goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 

2 Overblijfcommissie 

- Het nieuwe ‘betaalvoorstel’ zal uitgewerkt worden en komt via 

mail terug bij de MR (besluitvorming). 

 

 

3 GMR-zaken 

- Stand van zaken voorgenomen bestuursfusie, recente 

nieuwsbrief, gezamenlijke bijeenkomst GMR L&E / VCPO: de 

voorgenomen bestuursfusie bevindt zich nu in de fase van 

interne en externe besluitvorming. Via de website 

https://www.vangoednaargoud.nu/ zijn de ontwikkelingen te 

volgen. Personeel en ouders ontvangen regelmatig 

nieuwsbrieven. 

- Thuiswerkvergoeding: in plaats van reiskosten krijgt iemand 

die structureel thuiswerkt op bepaalde dagen, op die dagen 

een thuiswerkvergoeding. Dit peelt met name bij 

medewerkers van het stafbureau.  

- Bestuursformatieplan: keuzes op bestuursniveau hebben 

effect op schoolniveau. De eventuele gevolgen voor onze 

school worden besproken bij het kopje ‘schoolse zaken’.   

- Advies vanuit de werkgroep ‘identiteit’: de verschillende 

werkgroepen hebben een advies geformuleerd voor de 

kerngroep m.b.t. de voorgenomen bestuursfusie. De focus 

van de werkgroep identiteit zat met name op het behoud van 

de eigen identiteit van de verschillende scholen en het 

 

 

 

https://www.vangoednaargoud.nu/


vastleggen in de statuten van ‘geen verplichte mobiliteit’ naar 

een school die niet past bij de eigen levensbeschouwing. Zie 

bijlage ‘advies werkgroep identiteit’.  

 

4 Schoolse zaken 

- Formatie: de formatie in fte. blijft gelijk, maar de personele 

bezetting zal in grote lijnen hetzelfde blijven. De inzet van de 

onderwijsassistent verschuift van de huidige groep 1/2/3 naar 

de nieuwe groepen 3/4/5 en 6/7/8. Voor de inzet van de 

onderwijsassistent zal gebruik gemaakt worden van de 

werkdrukgelden. Het NPO-geld kan gebruikt worden voor 

vakleerkrachten muziek en kunst.  

- Groepsindeling 2022-2023: komend schooljaar zal er sprake 

zijn van een groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.  

- Na de meivakantie dit schooljaar zal de onderbouw gesplitst 

worden in groep 1/2 en groep 3. De splitsing zal fysiek 

zichtbaar zijn door de plaatsing van een tussenwand.  

- Vormingsonderwijs 2022-2023 wordt via mail 

gecommuniceerd en komt de volgende vergadering opnieuw 

op de agenda. De MR is akkoord met een aanvraag voor het 

nieuwe schooljaar. 

 

 

5 MR-zaken 

- Vacature oudergeleding, GMR en overblijfcommissie is een 

punt van aandacht. Onze huidige GMR-vertegenwoordiger 

geeft aan in elk geval lid van de GMR te blijven tot de 

voorgenomen bestuursfusie.  

- Taakverdeling (op korte en langere termijn) komt na de 

zomervakantie op de agenda en/of wanneer de vacature 

oudergeleding weer ingevuld is. 

 

 

6 Rondvraag  
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