
Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet  

Woensdag 01-06-2022 
 
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 (op school) 
 
 
1 Opening: Welkom 
 
2. Notulen: MR overleg 6 april 2022 
Punt 9 vraagteken weg. Notulen goedgekeurd 
 
3. Mededelingen: 
- MR Nieuws nr 7 
- GMR Agenda 14 juni 
- Traktatiebeleid: MR heeft tekstueel een paar suggesties gegeven. De directie neemt deze 
mee.  
-  Vergaderdata MR 22-23: wordt nog aangevuld en aangepast door Lieke en Deborah 
 
4. DKP Huisvesting: Tussenstand 
Bekkumer noodlokalen: Susan van Wijk (zinder) en Inge van der Velde (Gem Deventer)  hebben 
voorstel voor vervanging van de noodlokalen ingediend bij de wethouder. Dit verzoek behelst 
vervanging van twee groepslokalen en uitbreiding met één teamkamer.  
Voorstad: verbouwingen van WC’s in de zomervakantie, vloeren gang en hal en schilderwerk binnen 
en buiten in loop van het jaar.  
 
5. Jaarplan vakantie en studiedagen 22-23 
Jaarplan voor vakantie en studiedagen is in de maak. Het voorstel is met de PMR gedeeld. Hier zijn 
vragen over gesteld en door de directie beantwoord.  
Voorstel voor volgend jaar dit voorstel met hele MR te delen in het kader van transparantie. 
 
6. NPO gelden  
NPO middelen worden voor personeel ingezet. Er zijn wat verschuivingen wie met deze gelden wordt 
bekostigd. Verwachting is dat deze gelden nog voor komend schooljaar ter beschikking worden 
gesteld.  
De PMR ziet graag voor volgend jaar dat NPO gelden of begrotingen in locatievergaderingen worden 
gedeeld of besproken voorafgaand aan het MR overleg.  
 
7. Schoolplannen 2022-2023 
Schoolplan (jaarplan 22-23) is gedeeld met stafmedewerker. Er zijn twee aanvullingen nodig vanuit 
het bestuur; burgerschapsvorming en koppeling van financiën en onderwijsambities. Begin van het 
schooljaar dient dit goedgekeurd en klaar te zijn.  
 
8. Formatie 2022-2023 
Er is een voorlopig definitief formatieplan gedeeld met het team. Er is voor twee dagen een vacature 
uitgezet voor het invullen van de werkdrukdagen. 4 juli zal de bezetting van de groepen gedeeld 
worden met ouders. 
 
 



9. Eindtoetsscore 2022-2021 
De Ib-ers analyseren binnenkort de uitkomsten van de Route8 op schoolniveau. De uitkomst loopt 
nog niet in de pas met de landelijke norm gerelateerd aan de populatie.  
De MR wordt over deze opbrengst in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar geïnformeerd.  
 
10. Exploitatie 21-22 
Vraag van de MR is of de directie of iemand van het stafbureau toelichting op de exploitatie kan 
geven. De MR mist de expertise om deze goed te kunnen lezen en kritisch te bekijken 
Yno zal Ronald Wink in de week van 5 september uitnodigen voor een toelichting. Voorkeur gaat uit 
naar online overleg.  
 
11. Rondvraag 
- Volgende vergadering is 6 juli. Dit zal een etentje zijn. De voorzitter zal dit organiseren en de MR en 
directie hiervoor uitnodigen.  
 
 


