
 

 

MR-VERGADERING 28-11-2022 

 
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 
- Karin is onze nieuwe administratief medewerkster. Naast de Spelwert gaat ze ook werken op de 

Kleine Beer. 

- We hebben geen subsidie basisvaardigheden toegekend gekregen. Wij zijn uitgeloot. 

- Update schilderwerk. Mooi resultaat. 

- Binnen de Zaltbommelse basisscholen is afgesproken dat statushouders verdeeld worden over de 

scholen zodat er een betere spreiding is van leerlingen. 

 

3. Stroomm en het lerarentekort 
Het Vervangingsprotocol van Stroomm is met inspraak van het team vastgesteld. Vandaag besproken 

in de MR. Gevraagd wordt hoe groot de invalpool is. Stroomm heeft vier vaste invallers.  

De inhoud van het document wordt besproken. Er worden enkele wijzigingen gemaakt in de 

formulering. Het Vervangingsprotocol wordt vervolgens goedgekeurd. 

4. Sectorplan Covid 

Zoals in de vorige vergadering besproken moet elke school een sectorplan Covid hebben. Dit plan 

heeft betrekking op vier fases. Er is een algemeen STROOM protocol vastgesteld. 

Op schoolspecifiek niveau stelt Bart voor om een volgende fase voor te bereiden op het moment dat 

we een nieuwe fase ingaan. Op dat moment wordt er ook contact opgenomen met de MR. Dit zullen 

het MT en (een deel van) het team dan voorbereiden. De MR stemt met dit voorstel in. 

 

5. Begroting 2023 eerste update 
Bart licht de begroting toe. Wanneer deze definitief is wordt deze opnieuw voorgelegd. 

 

6. Schooltijden 
De mogelijkheid om de schooltijden aan te passen naar 8.30 – 12 uur en 13.00 – 15.00 uur wordt 

besproken. De voordelen en nadelen komen ter tafel. Als nadelen bespreken we bepaalde praktische 

zaken zoals het schoolplein.  

De volgende acties worden uitgezet: 

- Bart peilt hoe het team tegenover dit plan staat. 



- Jantien en Manon kijken naar de goede vorm om het voor te leggen bij de ouders. 

- Na de voorgaande acties kijken Manon en Bart hoe ze het goed op papier kunnen zetten. 

Op de volgende vergadering komt het opnieuw op de agenda. 

 

7. Terugkoppeling GMR, themaraad Personeel 
We worden bijgepraat over de laatste vergadering van de themaraad Personeel van de GMR. 

Voor de volgende keer spreken we af dat de notulen van het dagelijks bestuur met de MR wordt 

gedeeld. Mochten er vragen over zijn dan bespreken we dit in de MR. 

 

8. Zichtbaarheid MR (Manon) 
Binnenkort komt de MR weer in beeld wanneer er een ouderraadpleging komt. Hiervoor is de MR in 

beeld geweest op de algemene ouderavond. We laten dit punt steeds terugkomen op de agenda. 

9. Rondvraag 

 

10. Afsluiting 
De volgende vergadering is op maandag 23 januari 2023.  

 

 

 


