
Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet  
 
Woensdag 21-09-2022 
 
Aanwezig: Lieke (voorzitter), Ellen (personeel B), Ingrid (personeel V), Sander (ouder B), Serap (ouder 
V), Minouche (personeel V), Liza (ouder V), Yno (directie) 
Afwezig: Deborah (personeel V), Natasja (directie) 

 

Locatie: Bekkumer (op school) 

1 Opening en agenda: Welkom iedereen. Deborah en Natasja zijn beide ziek. 

2. Notulen: MR-vergadering van 01-06-2022 (laatste vergadering vorig schooljaar) zijn goedgekeurd. 

3. Mededelingen: 
* MR Nieuws nr 8: info over budget voor scholing 
* Jaarplanning vergaderdata MR 22-23 
De locaties zijn aangepast, omdat er nog geen online-momenten waren ingepland. De locaties zijn nu 
als volgt: 21 sept B, 2 november online, 14 december V, 15 februari online, 29 maart B, 24 mei 
online, 5 juli V 
* Rooster aan-en aftreden. Het was tijdens de vergadering onduidelijk hoe lang het zittingstermijn is. 
Meestal is dat 2 of 3 jaar. Dat wordt in het medezeggenschapsregelement van de school beschreven. 
De vraag of Deborah dit wil nakijken. We hebben in het rooster een termijn van 3 jaar aangehouden 
en deze aangepast waar nodig. 
* taakverdeling MR: Lieke blijft voorzitter. Deborah blijft secretaris. 
 
4. scholing MR en bekostiging: 
Lieke heeft al contact gehad met Jos Garthoff (secretaris GMR van Zinder) over scholing. De MR moet 
een jaarplan met een begroting t.a.v. scholing maken en deze indienen bij de directie van de school. 
Dat wordt vervolgens meegenomen naar de begroting van de stichting. De stichting heeft budget 
voor scholing van de MR. 

- Voor 12 oktober moeten de kosten voor de opleiding bekend zijn   
- Vanuit de stichting informatie halen via Jos Garthoff. Een optie om met meerdere MR-en 

tegelijk een scholing te volgen. Lieke mailt Jos over deze mogelijkheid 
- Zelf aanmelden voor scholing bij VOO is erg prijzig 
- Ingrid vraagt na bij de Aob wat de mogelijkheden en prijzen zijn 

 
Zodra de nieuwe begroting van de Kleine Planeet er ligt, medio november, vragen we Ronald 
(financieel medewerker Zinder) om deze met ons door te nemen. 
 
5. Schoolplan 22-23 
Voor 95% is het plan af. Vanwege ziekte van Natasja, kon het nu nog niet gedeeld worden met ons. 
Begin oktober kan de directie dit delen met ons. Vanuit Zinder is er een koersplan. Vanuit dat 
koersplan moet er een vertaling gemaakt worden naar de eigen school. Voor onze school zijn dat 
punten die al erg passend zijn bij onze vorm van onderwijs. In het schoolplan zijn de 6 speerpunten 
voor dit schooljaar beschreven. Yno licht de speerpunten toe.   
  



6. In/uitstroom 21-22 en 22-23 
Trend: afgelopen jaren zijn er 5 of 6 kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. We 
proberen kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven, maar soms wordt er een grens 
bereikt wat mogelijk is. Vanaf de middenbouw komt dat meer aan de oppervlakte. 
Trend: een groep ouders herkent zich niet in het schoolbeeld (wil meer traditioneel onderwijs). In de 
gang lijkt het soms chaotisch voor ouders. Voorbeeld: kinderen zitten in de kring en ernaast wordt er 
volop gepraat in de gang.  De structuur en de visie erachter is soms lastig te zien voor ouders.  
 
7. Verbeterplannen in relatie tot de eindtoets 
Vanwege afwezigheid van Natasja, zal dit punt in de volgende vergadering besproken worden. 
 
8. Visie van de school 
In het schoolpan staat deze volledig uitgeschreven. Yno gaat het schoolplan met ons delen. 
 
9. Tussenstand huisvesting 
Er is € 280.000,- begroot voor de vervanging van de villa’s en een kleine teamkamer op locatie 
Bekkumer. Vervanging van de gebouwen is een besluit vanuit de gemeenteraad. Het gaat niet meer 
lukken om in 2022 de bouw te realiseren, vanwege personeelstekorten en gebrek aan materialen. 
Henk Lammers (extern), betaald door de gemeente, heeft de leiding over de uitvoering en heeft 
contact met de aannemer. Het plan is nog steeds dat de vervanging wel dit schooljaar gaat 
plaatsvinden.  
Bij de vervanging van de noodlokalen zal er minimaal gelet worden op duurzaamheid, omdat het een 
noodvoorziening is. Bij grote renovatie zal er zeker duurzaam verbouwd worden.  
 
10. Rondvraag 
* Minouche: wat is de status van het werkverdelingsplan? De PMR heeft vlak voor de zomervakantie 
aanbevelingen hierover gedaan. Yno deelt het aangepaste plan met PMR. De PMR zal dit lezen en 
dan hopelijk goedkeuren. De PMR maakt een afspraak met elkaar hierover om dit door te nemen. 
* Yno: vraagt om een korte evaluatie van de informatieavond. Er was een grote opkomst bij de 
peuters en onderbouw. Richting de middenbouw en bovenbouw zagen we steeds wat minder 
opkomst. Over het algemeen waren er positieve reacties. 
 
 


