
 

Datum 2022-12-06 

Aanwezig BG, DvV, RC, MvV, GvB, 
YvD 

Afwezig  

Voorzitter DvV 

Notulist GvB 
 

EHBO principe 

Evaluatie 

Hamerstuk (Deze vergadering stemmen) 

Besluitvorming 

Opiniërend 

 

 

Mededelingen 

• Schoudercom is verkocht aan groter overkoepelend bedrijf. 
Hierdoor gaan wij over op het nieuwe programma, deze heeft vrijwel dezelfde 
functies als schoudercom. Dit gaat zeker dit schooljaar nog gebeuren. 

 
Agenda 

Formatie: 
• er is iemand aangenomen ter vervanging van Myra 
• Er komt een nieuwe muziekdocent, zij komt uit Spanje. 

 

Corona binnen de school: 

Doel voor dit overleg: We vinden het wenselijk dat er nog steeds wordt gecommuniceerd 
over Corona besmettingen in de klas. Indien dit noodzakelijk is om aan de AVG te voldoen. 
Dit gaat YvD bespreken, en komt hier op terug. 

 
Samenwerking met de OC IKC – 30 min 

Hoe kunnen wij elkaar vinden? 
• we kunnen de frequentie verhogen om elkaar te ontmoeten naar 2x per jaar. 

1x IB 1x RH, de volgende 14 maart 20:00 
Hoe zit het met de doorstroom naar ons? 

• Dit gaat soepel, echter is het natuurlijk zo dat onderwijs en opvang 2 verschillende 
instanies zijn waardoor de overdracht als een kind 4 jaar word soms nog stroef 
verloopt, daar zit een leerpunt. Als leerlingen 2 jaar worden krijgen ze via de opvang 
een bericht dat ze zich kunnen inschrijven 

Hoe gaat het met de bezetting? 
• Dit is dit jaar net rond, maar net als in het onderwijs is er een personeel tekort. 

Zijn er wachtlijsten? 
• er zijn helaas wachtlijsten, dit komt ook omdat en maar een x aantal leerlingen per 

IKC medewerker op de groep mogen.  
 

 

 



Begroting 

Er moet duidelijkheid komen over hoe dit boekjaar precies verloopt. Volgende vergadering 

gaan we hier over verder. 

 

Klassen naar huis sturen  

Er moet stabiliteit voor een groep komen. 
Er zijn soms geen andere opties dan een klas naar huis te sturen, dit is wel de laatste optie 
om te doen. 
 
VO bezoek  

Er is een plan dat alle kinderen die zich bij het Grotius College zouden inschrijven het niveau 

word aangepast. Voor de kerst komt de directeur met een plan. Hier horen wij later meer 

over. 

Jaarverslag MR 

Het jaarverslag word aangepast naar anoniem. 

 

Agendapunt voor volgende MR vergadering: 
• Marly uitnodigen voor speciefieke vragen mbt het Engels. 
• Woensdag 11 januari 3 uur start van het schoolplan. 
• Samenwerking met de OC IKC 
• Notules Doorsturen naar Sandra 
• 17 januari volgende vergadering 

 


