
Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet 

Woensdag 02-11-2022 
 
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: Via Teams 
 
 
1 Opening: Welkom 
 
2. Notulen: MR overleg 21 september 2022 
Goedgekeurd 
 
3. Mededelingen: 

- Instemming jaarplan hamerstuk 
Locatie vergaderen is aangepast. Laatste versie volgend overleg meesturen   

- Jaartaakgesprekken stavaza kort 
- Natasja geeft aan dat de gesprekken hebben plaatsgevonden.  
- MR reglement en huisregels ter info 
- Werkverdelingsplan schuift door naar volgende agenda op 14/12 

 
4. Visie en Schoolplan 2022-2023 
Oudergeleding geeft aan dat dit te kort dag was voor het doornemen van het schoolplan. 
Oudergeleding wil er komende week naar kijken en zal volgende week een reactie geven. 
Natasja geeft een toelichting op de visie van de school en de opbouw van het schoolplan.  
 
5. Verbeterplannen in relatie tot de eindtoetsscore 
Er worden op diverse terreinen concrete acties ondernomen om op het gebied van spelling en 
rekenen 
 
6. Begroting  ‘23 
De MR heeft om een begroting gevraagd waarin zichtbaar wordt hoe de investeringen zich 
verhouden op onderdelen met voorgaande jaren en toekomende. Nu is het een document met 
bedragen per kalenderjaar 2023. De context in tijd is nu niet te volgen.  
De MR vraagt zich af waar het geld voor meubilair, leermiddelen en noodzakelijke dingen aangaande 
de uitvoering van het onderwijs heen gaat. Is dit op alle scholen zo onduidelijk? 
De directie geeft aan dat er heel weinig geld is voor van alles en nog wat.  
De MR oppert dat ze de GMR vragen hoe zij kijken naar de financiële situatie van de stichting en de 
scholen afzonderlijk. De MR is van mening dat de stichting zorg moet dragen voor fatsoenlijk 
meubilair voor personeel en kinderen. De oudergeleding verbaast zich over de armoede in het 
basisonderwijs.  
Zij zullen vragen over de investeringen bundelen en aan de directie doorgeven voor het overleg met 
Ronald de financiële man van Zinder. De directie neemt volgende week contact op met Ronald.  
 
7. Covid draaiboek brief 
De directie licht toe dat vanuit de overheid dit draaiboek noodzakelijk geacht werd. Dit is een 
noodplan voor het geval dat. De MR is blij met dit draaiboek.  
  



8. Huisvesting Bekkumer stavaza 
Geen nieuws. Het zal wat later worden voordat er iets gaat gebeuren. Het wordt nu zeker na de 
voorjaarsvakantie. We zullen dit iedere vergadering laten terug komen om met elkaar de druk erop 
te houden.  
 
9. Rondvraag 
- Evaluatie van informatie-avond zoals het in de notulen staat van 21 september  is niet 
representatief voor de hele school. Het is een beleving van MR-leden die de vorige vergadering 
aanwezig waren.  
- De nieuwste versie van de kalender staat niet op de website. 
- Ingrid heeft informatie over de mogelijkheden voor het volgen van MR cursussen. Zij zal dit delen 
met de voorzitter.  
 


