
 

 

MR-VERGADERING 26-09-2022 

 
Voorzitter: Manon van Herk 
Notulist: Jan Piels 
Aanwezig: Jantien Scheurwater, Helga Brust, Manon van Herk, Bart Broos (directeur), Jan Piels 
Afwezig: - 
 

1. Opening 

De vergadering wordt om 19.30 geopend 

2. Update Directie 
- We zijn het schooljaar fijn gestart. Twee kleuterklassen wordt als prettig ervaren. 

Een Oekraïense leerling is verhuisd waardoor er nog twee Oekraïense leerlingen bij ons op school 

zitten. Monique doet de begeleiding van de Oekraïners. Voorlopig verwachten we geen nieuwe 

Oekraïense leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat dit op korte termijn wel weer kan veranderen 

- In de sporthal zijn vluchtelingen gehuisvest, met name uit Syrië en Turkije. De Spelwert, evenals een 

aantal andere scholen in Zaltbommel, staat weer open voor het opvangen en begeleiden van enkele 

kinderen. Zodra er meer nieuws is wordt dit gemeld. 

- Iedere organisatie is verplicht om een document te maken met betrekking tot corona. Hierin staat 

hoe er gehandeld zal worden in verschillende scenario’s. Stroomm heeft een document opgesteld, 

directeuren hebben hier op gereageerd, dit wordt nu verwerkt. Zodra dit weer terug is wordt het 

verwerkt tot een document voor de Spelwert.  

- Sollicitatie administratief medewerkster loopt. De procedure sluit 30 september. De gesprekken zijn 

op 5 oktober. 

 

3. Informatieavond 27 september 
Tijdens de infoavond benoemt Bart even wie er bij de MR zitten. Er hebben zich zo’n 60 mensen 

aangemeld voor de informatieavond. We zijn blij met dit mooie aantal. 

4. Jaarplan en Jaarverslag 
We zitten in het laatste jaar van het schoolplan. Dit laatste jaar gaan we de belangrijkste punten 

oppakken en verder uitwerken uit het vorige schoolplan.  

Het jaarverslag wordt besproken en  goedgekeurd. 

 

5. Subsidie basisvaardigheden 
Er komt vanuit het rijk een subsidie op het gebied van basisvaardigheden. Op basis van loting zal 

deze worden toegekend. De Spelwert wil deze subsidie gaan aanvragen. De MR is hiermee akkoord.  

 

 

6. Vervangingsprotocol 



Binnen Stroom is men bezig met een vervangingsprotocol. Er is een algemeen document dat voor 

heel Stroomm geldt en een gedeelte dat alleen voor de school geldt. Het algehele deel moet nog 

langs de GMR. 

 

7. Jaarverslag 
Het MR jaarverslag is goedgekeurd. Hij zal op de site worden gezet. In de nieuwsbrief zal naar het 

jaarverslag worden verwezen. Zo proberen we als MR ook in beeld te blijven. 

 

8. Jaarplanning 
De MR jaarplanning is aangepast en in orde gemaakt.  

9. Taakverdeling en zichtbaarheid MR 
Aansluiten op punt 7 bekijken we hoe de MR meer zichtbaar kunnen maken en wat de rol is van de 

MR. We spreken af dat de MR morgen op de algemene ouderavond een woordje doet. 

 

10. Rondvraag 
- De algemene vergadering van de GMR heeft plaatsgevonden en wordt kort toegelicht. 

- De verhoogde gasprijzen worden besproken. Dit heeft op korte termijn geen directe gevolgen voor 

de school. Hoewel we zuinig met het verbruik voor energie willen omgaan hoeven we niet op te 

dragen voor de kosten. 

 


