
MR vergadering 31-10-2022 

Aanwezig Titia (Dir.), Cornelis (Dir.), Jelmer (AC), Willemijn, Maarten, Marieke, Bart (allen MR). 

Notulist: Bart. 

 

Opening 

 

Notulen 

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd 

 

Mededelingen GMR 

HP stopt aan het einde van het jaar met de GMR 

 

Mededelingen AC 

- Vorige week woensdag was de pubquiz, was zeer geslaagd. Er waren tussen de 55 en 60 

ouders. 

- World teacher day werd door de AC georganiseerd. Dit werd enorm gewaardeerd door het 

personeel van de Tijo. Er was een heerlijke lunch georganiseerd. 

- 22 december Kerstfeest. 

- Deze week worden de ouderbijdragen geïncasseerd. 

 

Aandachtspunten vanuit de MR 

Is er al een gymleerkracht voor de maandag en de vrijdag?  

Er is nu een bevoegde gymleerkracht voor de vrijdag. Op de maandag heeft Luc vandaag voorlopig 

voor het laatst gymles gegeven. Op de maandag kunnen leerkrachten zelf aandacht besteden aan 

bewegingsonderwijs. 

 Willemijn vertelt dat de Antoniusschool judolessen heeft ingekocht. 

Titia vertelt dat het inkopen van bepaalde lessen vaak erg duur kunnen zijn.  Er is nu een 

tijdelijke gymleerkracht voor de vrijdag. 

Aanvulling Cornelis, er zijn drie smaken: 

o De voorkeur gaat uit naar een gymleerkracht die we zelf op de payroll hebben staan. 

o Daarna een ingehuurde gymleerkracht met een gymbevoegdheid. 

o En als laatste, we kopen allerlei activiteiten in maar dan moet de groepsleerkracht er 

helaas ook bij zijn. 

 

Mededelingen Directie 

- Verhoging TSO gelden 

Les Petits kost €125,00 per kind per jaar. Les Petits heeft nu de kosten verhoogd met €45,00. 

Ouders betalen een bijdrage om de kosten op te vangen. Deze verhoging van €10.000,= moet 

ergens gedragen worden. 

Er wordt bekeken wat de school aan kosten kan dragen en wat we als extra bijdrage van de 

ouders willen vragen. Er wordt gedacht aan €10,00   

- Jaarplan 

Zie bijgevoegde jaarplan. Dit jaarplan wordt door Titia en Cornelis gepresenteerd aan 

de stichting. 

▪ Borgen van de huidige inspanningen op de Tijo 

▪ Nieuwe spellingmethode 

▪ HB beleid 

▪ Portfolio 



▪ Kleuters op de kaart 

▪ Specialisten op de Tijo: reken- en taalcoördinators, gedragsspecialist, etc. 

▪ Professionele cultuur op school 

- Update verbouwing 

De datum van de uiteindelijke verbouwing blijft een mysterie, vermoedelijk zou het dit jaar 

nog kunnen aanvangen. 

De voorlopige huisvesting van de klassen en de begroting van de verbouwing zijn nog een 

hindernis om te nemen.  

o De voorlopige huisvesting is begroot op € 200 K, hier heeft de gemeente geen 

rekening gehouden. 

o de begroting zal door de vertraging van de bouw en door het duurder worden van 

bouwmateriaal fors duurder uitvallen dan de oorspronkelijke begroting. 

- Personele zaken: start nieuwe collega’s 

De nieuwe collega’s (Gerben, Mieneke, Laura) worden als een echte aanwinst gezien. Vanuit 

collega’s en ouders komen enthousiaste reacties. 

 

Ouderavond MR – datum prikken en al ideeën over inhoud 

26 januari 2023 – Er wordt gedacht aan het onderwerp “Kind en Social Media” 

 

Vaststellen data MR vergaderingen 

Willemijn gaat een voorstel van data doen. 

 

Taakverdeling 

Willemijn is voorzitter, notuleren doen we om de beurt. Verder zijn er geen vaste taken. 

 

Wvttk / rondvraag 

Er zijn geen verdere vragen en opmerkingen. 

 

Afsluiting 


