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Leo 

Opening en mededelingen 
Eén personeelslid is door ziekte afwezig. LD neemt voorlopig haar taak in 
MR over.  
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Er zijn geen grote veranderingen, MR leden lezen dit nog door en geven per 
mail opmerkingen en hun fiat.  
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Groepsverdeling 
We maken net als dit jaar een 1/2/3, een 4/5/6 en een 7/8 
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Input MR --> andere ouders betrekken 
 
Oudergeleding (h)erkent de moeilijkheid om ouders te betrekken bij 
activiteiten op school. We zien dit vooral bij de ouderraad.  
Team organiseert week van het openbaar onderwijs (uitgesteld) en daarbij 
ook koffierondes. Hier gaan we ouders actief benaderen.  
 
 
Actie: AH is aanwezig bij beide koffierondes.  
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MR 
 

Bestuursformatieplan 
Voorafgaand krijgt het personeel in dec/jan de mogelijkheid om hun 
wensen voor het komend jaar aan te geven. In combinatie met het 
aantal leerlingen wordt er een model gemaakt waarin het 
groepsformatieplan is opgesteld. Daarnaast wordt het financiële plan 
opgesteld. Ook wordt het beleid beschreven en welke keuzes er 
gemaakt worden. Het bestuursformatieplan wordt eerst in het MT 
besproken en daarna in de GMR. 
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MR 

Vakanties 
 
Vraag is hoe het precies zit met het de mogelijkheid voor flexibeler 
vakanties. Vanuit het ministerie is er een proef geweest op een aantal 
scholen. Recent is deze proef door het Ministerie van Onderwijs stopgezet 
omdat de resultaten op deze scholen slecht zijn.  
De leerplichtwet geeft geen ruimte voor vakanties buiten de reguliere 
vakanties, tenzij er gegronde redenen voor zijn.  Directeuren hebben de taak 
om deze wet uit te voeren.  
 

  
7 7. Uitkomst onderzoek toekomstbestendig onderwijs 

Er is vandaag een bijeenkomst geweest met Prokino, OPOT en CVPOT.  
Zodra er iets bekend is wordt de MR op de hoogte gesteld en beslissen we 
of er een extra vergadering gepland moet worden.  
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Rondvraag  . 

Volgende vergaderingen 
5 juni 
18 september 
13 november 

Tip: nieuwe leerkrachten voorstellen in nieuwsbrief.  
Website: notulen erop!  
Letten op up to date info op de website.  


