
Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet  

Woensdag 14-12-2022 
 
Aanwezig: Lieke (voorzitter), Ellen (personeel B), Deborah (personeel B), Ingrid (personeel V), Sander 
(ouder B), Serap (ouder V), Minouche (personeel V), Natasja (directie), Yno (directie) Liza (ouder V). 
Locatie: Voorstad 
 
 
1 Opening: Welkom 
 
2. Notulen: MR overleg 02 november 2022 
Goedgekeurd 
 
3. Mededelingen: 
- De MR stemt in met de schoolgids 
- De MR heeft ingestemd met het schoolplan 
- Maaike van Norel stopt per 1 februari 2023 op de Kleine Planeet. Vervanging is geregeld.  
 
4. Werkverdelingsplan 
Deborah maakt met Yno afspraak dit plan samen door te lopen.  
 
5. Formatieve begroting 2023 
De directie geeft informatie over de formatieve begroting. De Kleine Planeet zit vrij ruim in zijn 
formatie en zal de komende jaren 1 WtF per kalenderjaar moeten inkrimpen.  
 
6. Begroting De Kleine Planeet 2023 
De MR zou graag een begroting voor de Kleine Planeet ontvangen voor de komende jaren in een 
excel bestand waarin duidelijk wordt waar het geld aan uitgegeven wordt. We bespreken deze in de 
volgende vergadering op 15 februari 2023 
 
7. Schoolpleinen  
Het is een langlopende procedure waarbij de ambtelijke molen erg traag draait.  
 
8. Huisvesting Bekkumer 
De directie heeft de offerte en ontwerptekening met de MR gedeeld. De school heeft voor gebruikte 
units gekozen vanuit het principe van duurzaamheid waarbij de kwaliteit van de units wel van goede 
kwaliteit moet zijn. De MR is benieuwd hoe vast dit ontwerp ligt of dat er ruimte is om met 
teamleden hier nog op detail niveau naar te kijken vanuit gebruiks- en onderwijsvisie. De directie 
geeft aan dat het wenselijk is dat teamleden hier nog in meedenken.  
De start van de vervanging gaat rond 22 juli starten en zal in de zomervakantie plaats vinden.  
 
9. Rondvraag 
- Vraag is of we de agenda en de notulen van de MR ook kunnen delen in de wekelijkse info van de 
school. Deborah levert aan Yno de stukken aan.  
- Er is een platform vanuit de Bekkumer buurt tegen de uitbreiding van Stichting Transfore. De 
oudergeleding van de MR zou hier graag de ouders van de school over willen informeren. De directie 
vindt op dit moment dat zij geen standpunt moeten innemen over voor of tegen dit plan. 
Informatieverstrekking vanuit neutraliteit is oké in de nieuwraket.  
 
 


