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Directie & MR 
1.    Opening en vaststellen agenda 

Aanwezigheid oudergeleding, personeelsgeleding, Gast Sonja (evt nieuwe MR lid 
oudergeleding). 

2.    Notulen vorige vergadering + Actiepunten 
            Notulen 19 januari 2022 zijn vastgesteld en kunnen op de website 

3.    Mededelingen van de Directie 

• 14 maart online ouderavond over regel en wetgeving, georganiseerd door de 
onderwijsspecialisten. 

• Er worden twee ouderavonden gepland op school over nu/later gesprekken dinsdag 19 april 
en donderdag 21 april. 

• Koffie/theemoment voor ouders weer starten, per bouw overleggen wanneer dit kan. 

• Lunchen op school voor buurt en familieleden weer oppakken, wel tijd kaderen in tijd. 

• 28 april is er een groenmarkt op school, onder schooltijd 

• Schoolbezoek nieuwe leerlingen op school, na schooltijd. 

• Sportdag wordt weer gepland, wel voordat de vakantie in regio midden start vakantie (11 
juli)  

• Enquete leerwerkklimaat gaat van start, breed uitgevoerd door leerlingen, ouders, collega's 
en externe contacten. 

• Personeel heeft het geld van de taart, gekregen vanuit bestuur, gestort op giro 555 

• Corona; 4 collega's afwezig, bij naar huis sturen van klassen evt lessuggesties meegeven in 
brief die ouders krijgen, handleiding prowise toevoegen. 

• MT gaat onderwijs in kwaliteitskaarten zetten, dit in samenwerking met de school uit 
Lichtenvoorde (Hamelandschool). 

 
4.                   Diploma VSO 

Onderwijsspecialisten breed wordt er een film gemaakt ter aankondiging van diploma 
(schoolverlaters). IB heeft overleg gehad met andere IB van de onderwijsspecialisten, document 
portfolio nog niet klaar. 
 

5.                   Formatie 
Instemming personeelsgeleding MR 
Vacature ortho komt eraan, vacature leerkracht, leerkracht in opleiding kan nog een jaar worden 
behouden. 
 

6.                    NPO gelden/werkdrukverminderingsgelden 



 
Er worden ‘weer’ veel activiteiten georganiseerd door de persoon die aangenomen is van de NPO 
gelden. 

• Groepen worden groter, meer aanmeldingen van leerroute 5 leerlingen. 

• School is gebouwd voor 150 leerlingen, we hebben er nu 120 

• Stagebegeleider krijgt vaste aanstelling voor volledige baan, wordt nu nog voor een deel uit 
npo gelden betaald. 

• NPO gelden gebruikt voor tijdelijke uitbreidingen en activiteiten georganiseerd door collega; 
playing voor succes, OV kaarten, zelfstandig reizen naar Ixperium, kookworkshop, 
supermarkttraining, sollicitatietraining, excursies gekoppeld aan project 

• Idee om ehbo lessen te organiseren, kan evt vallen onder burgerschap 

• NPO gelden evalueren, actie Directie. 
 
   7.  Werving MR leden 

• Brief naar ouders (actie voorzitter) 

• Oudergeleding MR aanwezig bij ouderavond 19 april   
   8.                      Rondvraag  
  Schooljaar afsluiten met etentje (1 juni).  Personeelsgeleding gaat op zoek naar locatie.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    

MR 
7.    Ingekomen stukken 

 
Leerlingen geven aan last te hebben van geluiden binnen school. 
Volgende vergadering (13 april) dit punt op de agenda laten terugkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


