
Betreft:  Agenda MR-vergadering  
Datum:   23-02-22  
Aanvang  19:45 uur   
  

Onderwerp   
  

Toelichting  

1. Hoe gaat het met het 
Team, met alle 
coronaperikelen?  

De groepen kunnen nog steeds ‘bemenst’ worden, 
al is het wel balanceren op het randje.. Met veel 
creativiteit lukt het nog steeds. Vanuit de ouders is 
er gelukkig veel begrip.  
Communicatie naar ouders wordt als positief 
ervaren.  
Bij de leerkrachten is wel het gevoel dat de druk 

hoog is.  

Ook de invoering van het continurooster geeft de 

leerkrachten het gevoel van extra druk. Dit gat in de 

komende periode nog geëvalueerd worden. 

De leerkrachten ervaren ook een positieve zijde van 

de invoering van het continurooster: er zijn in de 

middagpauzes minder conflicten tussen kinderen. 

De school heet veel coronatesten ontvangen. Deze 

zijn nu ook beschikbaar voor kinderen in de groepen 

1 t/m 5. Ze worden niet in die groepen standaard 

uitgedeeld, maar kunnen bij de leerkrachten 

aangevraagd worden. 

In groep 1/2 wordt Nathalie S. vervangen door Hans 

Dubbelman. Hij werkte bij Linus, maar kon naar 

onze school overstappen om Nathalie langdurig te 

vervangen. 

2. Onderwerpen vanuit 
Voorzittersoverleg  

• NPO inzet stand van 

zaken  

 In GMR-overleg is gesproken over Corona en de 
inzet van de NPO-gelden.  
Op veel scholen is besloten om het een en ander ‘on 

hold’ te zetten, dor corona is de druk op directie en 

onderwijspersoneel te groot. 

Opmerkelijk is dat de omgang met vervanging i.v.m. 

corona niet op alle scholen hetzelfde geregeld is, 

volgens enkele GMR-leden. 

 

  
3. Onderwerpen vanuit 
MR  
• Formatie  

  
 

Er is door het bestuur al een inventarisatie gedaan 

onder de personeelsleden van de diverse scholen. 

De gesprekken met P & O lopen inmiddels 

De leerlingaantallen zijn in kaart gebracht. 

Ruimtegebrek dreigt door het toenemende aantal 

nieuwe leerlingen (o.a. vanuit de nieuwbouwwijken 

De Grassen en Geerpark). Naar oplossingen wordt 

gezocht.  



4. Rondvraag   
  

Geen vragen 

5. Afsluiting 20.45 u. 

  
 
 
 


