Notulen MR-vergadering 8 juni 2022 12.30 in Google Meet
Elsabeth van Boekel, Noor Pelgrim (P-MR), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR), Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag),
1. Stand van zaken op school
Geen bijzonderheden anders dan uitval van Minte.
2. Besteding NPO gelden komend schooljaar
Bevat korte evaluatie van de inzet afgelopen schooljaar en de doelen uit het
jaarplan: Tijdens studiemiddag zijn de doelen voor het komende jaarplan
vastgelegd. Gemeente Bloemendaal volgt met vragenlijst ten behoeve van
aanvullende NPO middelen. MR is akkoord met aanwending.
3. Schoolhond
Op verzoek van leerlingenraad. Andere scholen hebben ter adoptie een
implementatietraject doorlopen. Theresia wil dezelfde route bewandelen. Is
onderdeel van jaarplan. MR is akkoord.
4. Status huisvesting
Er is nog geen nieuwe wethouder benoemd. Geen update
5. Ontwikkelingen Dennenheuvel
de huidige statushouders en vluchtelingen kunnen blijven tot 1 december, daarna
verhuizen zij naar Oldenhove. De huidige gebouwen worden dan gesloopt; hoe
snel er gestart wordt met de nieuwbouw is nog niet duidelijk
6. Begroting
Overschot wordt geporteerd naar komend jaar om na het verlopen van de NPO
middelen de gekozen toewending te kunnen voortzetten.
7. Instroom
Blijft een aandachtspunt. De groep 2 van komend jaar is klein (13 leerlingen)
maar we merken nog steeds dat de zij-instroom in de hogere groepen relatief
groot is. Komend schooljaar is erg onzeker wat de leerlingenaantallen betreft: een
aantal gezinnen uit het buitenland die hier langer zouden blijven moeten toch
weer naar het buitenland terug (o.a. effect van Corona) en of de Oekraïense
leerlingen blijven (of dat het er zelfs meer worden) is ook nog niet duidelijk.
We gaan op dit moment nog uit van ongeveer gelijkblijvende aantallen.
8. Formatie 22-23
Over het algemeen tevredenheid onder personeel over indeling. Ook komend
schooljaar geen openstaande vacatures. Minte komt in het najaar na
zwangerschapsverlof terug bij de kleuters
9. MR bezetting
Termijn van Steven, Elsabeth en Hubert verloopt eind schooljaar 2023.
Dat is in principe ook de laatst toegestane termijn. Bovendien zouden bij een

volgende termijn ouders in de MR plaatshebben van wie de kinderen gaandeweg
de school hebben verlaten. Er zal begin schooljaar 22-23 begonnen worden met
een algemene oproep maar ook actieve benadering onder ouders van kleuters
(vanwege de langer mogelijke zittingstermijnen). Britt zal worden gevraagd om te
zien naar interessante kandidaten.
10. Rondvraag
Jeanette: vergaderdata volgend jaar?
Elsabeth:
geen opmerkingen
Noor:
geen opmerkingen
Hubert:
geen opmerkingen
Steven:
-volgend ouderpanel?
Noor: tijdens studiemiddag besproken, veel animo onder
leerkrachten. Op agenda voor volgend studiejaar
-weer fysiek vergaderen?
te bespreken eerste vergadering 2022-2023

