
 

Agenda en notulen MR Spijkenisse 27-06-2022  

Datum 27-06-2022  

Tijd  19.00 - 21.00  

Locatie  Gelinckschool 

Voorzitter  Suzanne  

Notulist  Suzanne 

Aanwezig  Ineke, Suzanne, Ester, Arjen, Patricia  

Afwezig   

   
   

Tijd  Onderwerp  Wie  
Voorbereiding / inhoud / 
besproken  Doel  

19:00 - 
19:05  Welkom  voorzitter        



19:05 - 
19:10  Vaststellen agenda  allen  Notulen goedkeuren  

 

19:10 - 
19:15  Mededelingen  voorzitter  

 

  

19:15 - 
20:45  Lopende zaken  Patricia Ouderbijdrage Getekend. 

    Ester NPO- gelden: aanvulling? 

Nieuwe plan komt naar oudergeleding wanneer het rond is. Meeste zaken lopen 
gewoon door. Geen verdere aanvullingen. 

 

Tip: mogelijk vaker wisselen biebboeken voor nieuwe collectie? 

    Ester Bezetting nieuw jaar 

Voor de vervanging van Wilma komen helaas nog geen sollicitanten. Dit wordt 
opgelost door leerkrachtondersteuners, extra assistenten en een lio-stagiair in te 
zetten. Daarnaast zullen er twee assistenten starten met de PABO. 

De gymdocent van locatie Oostvoorne zal één dag uitgeleend worden aan onze 
locatie. 

Op de andere dag mogelijk weer lessen inkopen (dans, karate, etc.). 

De bezetting gaat vrijdag naar ouders. 

   

 

Ester Jaarplanner nieuw jaar 

Volgend jaar 6 studiedagen. 

In de nieuwe jaarplanning is gekeken hoe er meer rust in de eerste weken van het 
schooljaar gecreëerd kon worden (o.a. voortkomend uit de werkgroep 
werkdrukverlaging). 



  

Ester 
Contact verkeers- 
deskundige 

Verkeersdeskundige heeft ook geen passende oplossing. Veranderingen kosten 
veel tijd en administratie. 

Mogelijk gesprek met MR erbij.  

  

 

allen Nieuw MR-lid 

Judith van Baardewijk hebben we bereid gevonden om de plek over te nemen van 
Patricia. Er gaat nog een verkiezing uit om te kijken of er andere geïnteresseerden 
zijn. 

  

allen Planning volgend jaar 
Planning moet nog gemaakt worden. Suzanne zoekt contact met MR Oostvoorne of 
er vanuit hun kant wel nog behoefte is aan gezamenlijke vergaderingen.  

20:45 - 
20:50  

Terugkoppeling / 
notulen GMR  voorzitter  

GMR is nog in ontwikkeling. 
Nog geen lid vanuit 
Spijkenisse. GMR nog niemand uit Spijkenisse. 

20:50 - 
20:55  

Agendapunten 
volgende 
vergadering  

 

  

  

  • Begroting (sep en dec) 

21:00  Afsluiting  voorzitter  Afscheid Patricia    

   
  
 


