
 

AGENDA VERGADERING 

 

Locatie: Teams vergadering 
 

Datum: 24-1-2022 
 

Tijd: 18.00 uur 
 

Aanwezig: Daphne Schregardus, Patricia Stemerding, 

Marieke Lammers, Mariola Kroeze, 

Natasja Schoder en Eva van den Berg  

 

Agendapunten: 
 

- Notulen vorige keer 

Geen bijzonderheden 

- Informatiebijeenkomst ouders kanjertraining 

Vraag wanneer de infoavond voor ouders plaats kan vinden. Momenteel kunnen we 

nog niks plannen aangezien we officieel nog geen ouders in de school mogen 

ontvangen. Deze infoavond kan niet digitaal plaatsvinden. 

- Schoolondersteuningsprofiel 

Toevoegen bij SWOT: 

Bedreiging: Bij ziekte minder mogelijkheden om intern leerkrachten te vervangen. 

Verdere vragen zijn beantwoord. Akkoord is gegeven na kleine aanpassing. 

- Aannamebeleid 

Kinderen komen over het algemeen mee kijken op school. Het is belangrijk voor het 

kind om de sfeer op school te ‘proeven’.  

Verdere vragen zijn beantwoord. We willen de mogelijkheid ook bieden om het 

formulier digitaal in te laten vullen. Akkoord is gegeven. 

- Professioneel statuut 

Akkoord is gegeven. 

- Schoolgids 2021-2022 

Het is nu een aangepaste versie, maar we willen het uitgebreider aanpassen wanneer 

we richting IKC gids gaan. Dit gaat over de tekst maar ook over de foto’s. 

Bij bezetting wordt ook Nancy toegevoegd als leerkracht groep ½. 

Akkoord is gegeven. 

- Verzuimprotocol 

Door leerplicht wordt aangeraden om het protocol op de website te zetten. Mocht het 

tot leerplicht komen dan moeten ouders geïnformeerd zijn.  

Het is een nieuw protocol, maar dit is uitgebreider dan wat er was. Nu staat alles 

zwart op wit maar wel volgens de richtlijnen van leerplicht. 

Akkoord is gegeven. 

- Formatieoverzicht 

We hebben de prognose bekeken. De begroting is gebaseerd op de prognose.  

Vragen over exploitatiebegroting zijn beantwoord. Ook is toelichting gegeven door Eva 

over de begroting en formatieoverzicht.  

Akkoord is gegeven. 



 

- Voortgang IKC m.b.t. naam, kernwaarden en missie 

Uit de ouderpeiling komt dat ouders liever geen nieuwe naam willen. We stemmen in 

met de naam IKC Franciscus. 

Kernwaarden en de missie is een mooie samenvatting van wat er uit alle gesprekken 

en oefeningen is gekomen. Akkoord is gegeven. 

- Diversen (Eva) 

-Mededeling: in groep 4/5 zijn 4 nieuwe kinderen ingestroomd. Daardoor is deze 

groep de grootste groep op school. De onderwijsassistent stapt bij dezen over van 

groep ½ naar groep 4/5 in ondersteuning. Brief naar ouders wordt deze week 

verstuurd. 

-We kijken momenteel ook naar de formatie voor volgend jaar. Dit komt de volgende 

MR vergadering terug. 

-Expertisecentrum Kind: vragen over/voor kinderen met ouders in detentie.  

-Hoe gaan we terugkoppelen naar ouders over de nieuwe naam van de school? Naam 

kan al bekendgemaakt worden in de volgende nieuwsbrief. Bij de officiële uitnodiging 

wordt het logo kenbaar gemaakt. 

- Taken binnen de MR 

-Het voorzitterschap moet overgedragen geworden.  

-Natasja wil het nog een tijdje blijven doen maar ze wil graag ondersteuning hebben 

van iemand anders. Marieke wil eventueel die ondersteuning bieden door de agenda 

te maken. Natasja vindt het ook belangrijk om actief bij Eva informatie te halen. Dat 

neemt best veel tijd in beslag. Mariola springt in om het contact met Eva te 

onderhouden wanneer het bij Natasja even niet uitkomt. 

-Daphne, Patricia en Eva plannen een extra vergadermoment voor 8 maart.  

 

 

 


