
Notulen MR-VERGADERING d.d. 23 juni 2021 
 
Aanwezig: Martine (oudergeleding), Maarten (oudergeleding), Paulien (directie), Bart, Coily en 
Anne-Trije (AC) 
 
 

1. Opening  
 

2. Notulen  
De notulen van de vorige vergadering wordt hierbij goedgekeurd.  

 
3. Update verbouwing en stand van zaken unilocatie (is er nog contact geweest met Petra 

de Waard van Twijs? Wat is de uitkomst van haar overleg met de gemeente 
Bloemendaal? Wanneer staat behandeling van het voorstel op de agenda/ wanneer wordt 
beslissing wethouders veracht? Nieuws over onze verbouwing?  Contact met SAB) 

 
Petra is nog steeds positief gestemd, wij gaan op dit moment verder met de verbouwing. 
Als MR willen we dat de conclusie van dit onderzoek duidelijk in het dossier terecht komt, 
zodat voorkomen wordt dat er over een paar jaar weer een onderzoek wordt gestart. Dit 
kost de MR ook veel tijd.  
 

 
4. Aandachtspunten vanuit MR 

 
- Instemming schoolgids 2021/2022 

 
De MR heeft ingestemd met de schoolgids voor 2021/2022. 
 
- Levelwerk, etc.  
 
Momenteel zijn er wat geluiden dat er meer aandacht wordt besteed aan levelwerk dan 
aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De personeelsgeleding en de directie is 
hier wat over verbaasd. De school heeft juist sinds corona meer leerkrachten in de school 
zodat de kinderen die extra begeleiding nodig hebben meer aandacht krijgen. Misschien is 
Levelwerk meer zichtbaar omdat wij dit als speerpunt zien en hier als school in willen 
groeien.   
 
- NPO-gelden (naar aanleiding van vraag van een ouder).  
 
Vorige keer hebben we besproken dat er ongeveer 700 euro per leerling subsidie wordt 
gegeven door de overheid i.v.m. corona. Dit moet in twee jaar uitgegeven worde. Met dit 
geld kunnen we volgend jaar extra ondersteuning aanbieden en daar onderwijsassistentes 
en leerkrachten van betalen.  

 
De meeste gelden gaan uit naar de kinderen die moeilijkheden hebben op leergebieden. 
Wij hebben een grote populatie kinderen die meerbegaafd zijn. Daar zal ook een gedeelte 
van het geld aan worden besteed.  

 
- Aandachtspunten volgend schooljaar 

 
- Planning MR-vergaderingen 

 
- Samenstelling MR 

 
Coily wordt volgend schooljaar opgevolgd door Saskia. 

 
5. Mededelingen AC (Anne-Trije):  

“Verder heb ik met Paulien besproken dat zij mij zsm overzicht van geplande activiteiten 
voor nwe schooljaar zal sturen met verantwoordelijke persoon uit Tijo team. Daarnaast 
organiseren wij koffieochtend direct na 30/9 zodra klassenouders bekend zijn.“ 



Anne-Trije geeft update beginfeest. Het beginfeest op vrijdag 3 september wordt door de 
AC voorbereid. Het thema is ‘Circus op school’.  

 
6. Mededelingen Directeur (Paulien)  

•     Stand van zaken volgend schooljaar 
 
Noordwijkse methode gaan we borgen.  
HB komt weer op het jaarplan 
We krijgen een leescoördinator volgend jaar, dit wordt Saskia. 
We hebben een nieuwe methode voor Engels ‘Join in’.  
Volgend jaar beginnen we met een nieuwe methode van rekenen ‘Getal en Ruimte 
Junior’. Vanaf groep 5 zal er meer digitaal verwerkt gaan worden.  
 
•     Personele ontwikkelingen/ formatie  
 
We hebben een nieuwe administratrice voor volgend schooljaar, Annette Luchinger.  
Wendy komt werken op de Tijo, zij gaat vanuit de NPO-gelden individuele kinderen 
begeleiden. In haar vorige baan was zij hoogbegaafdheid specialist en daarom gaat zij 
ook een deel van de begeleiding van levelwerk overnemen.  
 
Vanaf augustus krijgen wij een nieuwe zij-instromer. Renee start in groep 6 bij Marieke. 
Zo hebben we op een gegeven moment ook meer handen in de groep.   
 
Een kleine vacature hebben we nog over voor een onderwijsassistente.  
  
•     Informatievoorziening ouders 

 
 

7. Mededelingen GMR (HP) 
8. [aan te vullen door @hpvanasselt@hotmail.com] 

 
9. Wvttk/ rondvraag 

 
10. Besloten deel - alleen MR 

 

 

mailto:hpvanasselt@hotmail.com

