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Notulen MR vergadering donderdag 30 juni 2022 
Aanvang:19:00 uur  
koffiekamer Pius X 
 

Aanwezig: Rik, Marloes, Anna, Bianca, Lianne en Ellen 
 

 

1. Opening door Anna 
• Kennismaking met Rik Visschedijk (nieuw lid oudergeleding schooljaar 2022-2023)  

Anna stuurt de mails MR van het afgelopen jaar door naar Rik.  

 
2. Notulen 19 mei 2022  Vastgesteld.     
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
• Sollicitatie leerkracht groep 1/2. We hebben een nieuwe collega voor de 

kleutergroep, Merle Bruins uit Almelo, net afgestudeerd. Merle start in het nieuwe 
schooljaar met drie dagen in groep 0/1. 

• Junimo verhuist in oktober naar de Honesch, omdat wij het lokaal nodig hebben voor 
de vierde kleutergroep. 

• Vakantierooster. Is vastgesteld. Wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan 
horen wij dat.  

• NPO gelden. Vastgesteld. Is ook opgenomen in ons schooljaarplan. 
• Formatie is rond.  

 

4. Bespreekpunten: 
 

• Schoolgids. Ouders stemmen in met de schoolgids. Dit was de laatste schoolgids in 
deze vorm. We gaan in het nieuwe schooljaar over op “Vensters/ Scholen op de 
kaart”. Dit is een nieuwe digitale presentatie van de schoolgegevens.  

• Jaarplan. Ouders stemmen in met het jaarplan. 
• MR vergaderrooster schooljaar 2022/2023. Donderdag wordt de vergaderdag, tijdstip 

20.00 uur. Data: 13 okt., 17 nov., 19 jan., 23 mrt., 25 mei en 6 juli. 

• Opening nieuwe schooljaar. Maandag 29 augustus na schooltijd, drankje met 
kinderen en ouders. 

• Kinderen uit Oekraïne op de basisschool. Op dit moment worden er geen kinderen 
uit Oekraïne opgevangen op de Pius X. Bianca geeft aan dat er een verschil van 
mening is met de bestuurder.  

• Evaluatie verkiezing MR. De verkiezing is goed verlopen. Anna had ook de rol van 
persvoorlichter, dit neemt Rik over. Ook ontvangt hij de mails van de GMR. 
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5. GMR 
 

• Jaarvergadering GMR. Lianne heeft deze jaarvergadering bijgewoond en informeert 
de MR over de belangrijkste onderwerpen. Presentatie Debby Verhoeve over 
Strategisch beleidsplan / beloftes, ambities en doelstellingen. Presentatie Miranda 
Bouwman over Kwaliteitszorg/ ontwikkelingen binnen Keender. 

 
6. Actiepuntenlijst  
      
7. Rondvraag 
       
8. Nieuwsbrief MR   

 
9. Actiepunten 

 
 
Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar. 
 
Volgende vergadering: Donderdag 13 oktober 20.00 uur.  


