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1. Opening en vaststelling agenda 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de 
interim-directeur Hans Veldsink, die vandaag voor het eerst aanschuift bij de vergadering. 
Sita wil graag een agendapunt ‘formatie’ toevoegen. Besloten wordt om dit na punt 3 te bespreken. 
 
2. Schooljaarplan 2022-2023 
Hans legt uit dat er vanuit de audit aandacht moest komen voor een aantal gebieden. Team is druk 
bezig (geweest) met de rekenmethode. Nog dit schooljaar wordt er overgegaan op een nieuwe 
methode, te weten Wereld in Getallen 5. Deze methode sluit beter aan op de referentieniveau’s. Er 
is een externe deskundige die het team begeleidt bij de implementatie. 
Aaltje geeft meer uitleg over de methode en hoe ermee gewerkt zal worden. 
 
3. Mededelingen school 
Hans vertelt wat zijn eerste bevindingen zijn sinds hij op Route 0513 is begonnen. Er zijn keuzes 
gemaakt in de aanpak van zaken, zoals die in het schooljaarplan worden vermeld. Met het rekenen is 
het team dus al druk bezig geweest, wat hij nu ook snel wil is het rapportfolio opstarten. Ook de 
huisvesting is een punt dat dringend opgepakt moet worden. Hans is in overleg gegaan met de 
directeur van Spring! om hierover te praten, met de intentie om het samen op te lossen. Ook de 
bestuurders van Meilân en Ambion zijn ermee bezig. 
Personeel 
Gelukkig weinig ziekte, want er is weinig tot geen vervanging. Hans complimenteert het team met 
hun inzet bij het opvangen van de leerlingen als een leerkracht ziek is. 
Koersplan Ambion 
Maandag 16 januari is de aftrap geweest van het koersplan Ambion 2023-2027. In de ochtend was al 
het personeel van Ambion aanwezig voor de uitleg hierover. In de middag gingen de teams op de 
eigen school bezig met het vierjaren koersplan van de eigen school. 
 
4. Formatie 
Sita maakt zich zorgen om de grootte van een aantal groepen. Met name de onderbouw en groep 4 
hebben veel leerlingen. Ze is benieuwd hoe dit volgend schooljaar er uit komt te zien qua 
groepsgrootte. 
Hans: heeft nog geen inzicht in de formatie van het volgende schooljaar, dus kan hij daar nog niets 
over zeggen op dit moment. Maar hij vindt het fijn dat Sita het nu al aankaart zodat hij dit mee kan 
nemen in het formatieproces. 
 
5. Speerpunten 
• Tractatiebeleid 
Nico vindt het dramatisch met hoeveel snoep de kinderen thuiskomen door de traktaties die op 
school gegeven worden met de verjaardagen. School geeft wel aan dat ze liever gezond willen, maar 
in de praktijk gebeurt dit bijna niet. 
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Aaltje: het ‘gezonde’ aspect is misschien verwaterd door corona, omdat toen alles in plastic moest 
worden aangeboden. 
Nico: school kan toch meer doen op dit moment, sowieso erop attenderen via het ouderportaal dat 
school liever een gezonde traktatie wil. 
Marrit: dan ook erbij zetten dat het in ieder geval met mate moet, omdat sommige traktaties ook wel 
heel erg veel zijn. Hans zal een mededeling op het ouderportaal zetten hierover. 
Volgend schooljaar zal dit terug komen op de agenda om te evalueren of de oproep heeft geholpen. 
• Oudertevredenheid 
MR-leden hebben sinds de vorige vergadering geen klachten meer gehoord van ouders. 
Nico heeft de mail van de ouders, waarover de vorige vergadering is gesproken, beantwoord. 
Hans vertelt dat met het team is afgesproken om tussen voorjaars- en meivakantie een ouderavond 
te plannen om de ouders te vertellen waar we mee bezig zijn op school. Wellicht een idee om ouders 
te betrekken bij de thema’s uit het koersplan. Hij nodigt de MR van harte uit om mee te denken 
hierover. 
Marrit: heeft het idee dat ouders wat in een ‘wachtstand’ staan. Afwachtend bijvoorbeeld wat 
betreft de interim-directeur, de nieuwe methode rekenen en de uitkomst van de Cito toetsen de 
komende week. 
 
6. GMR 
Maandag 23 januari is de volgende plenaire vergadering. Dit zal een thema avond zijn over het 
verschil tussen MR en GMR. Zowel het GMR-lid als een MR-lid is hiervoor uitgenodigd. Sita gaat en 
Marrit zal kijken of ze het kan regelen om te komen. 
 
7. Ter vaststelling 

• Notulen vergadering 07-11-2022 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Ze zullen worden gepubliceerd op website en 
ouderportaal. 
 
8. Rondvraag 
Hans: geeft de MR uitleg over een zaak die afgelopen week speelde over het dragen van een nikab 
van een ouder.  
 
9. Sluiting 
Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 


