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Aanwezig: Marije, Kim, Fokke, Nini, Dennis, Melissa 
 
 
AGENDA  

1 Opening 
2 Notulen en actiepunten 16 mei 2022 
3 Evaluatie groep 2/3 
4 Formatie 22-23 
5 Verhoging TSO-geld 22-23 
6 Update schoolgebouw 
7 MR in 22-23: nieuwe leden 
8 Vergadercyclus 22-23 
9 W.v.t.t.k. 

 _____________________________________________________________________  
  

NOTULEN  
 

1. Marije opent de vergadering.  
 

2. Notulen en actiepunten 16 mei 2022  
N.a.v. punt 2, bedrijfsarts: er is weinig uitgekomen. Er zou volgens de bedrijfsarts iemand 
komen kijken, maar die is niet langsgekomen. De CO2-waarden geven niet aan dat er een 
probleem zou zijn, dus de school krijgt bij de bedrijfsarts weinig voor elkaar. Er wordt 
gekeken of er wat geld over is in de eigen begroting om een airco te kopen om de ergste 
klachten te verhelpen.  
N.a.v. punt 4, de schoolanalyse: in de week van 20 juni heeft de school een gesprek met 
de directie van Twijs over de schoolanalyse. Doel van de schooldirectie is om vooruit te 
kijken en doelen te stellen in plaats van terug te kijken. 
N.a.v. punt 5, RI&E: niveau 1 is hoog en niveau 3 is laag. 
N.a.v. punt 6, schoolplein: de wateroverlast op het schoolplein wordt aangepakt. Het lijkt 
te maken te hebben met een grote hoeveelheid water in de kruipruimte onder de school. 
De loodgieter gaat dit wegpompen, vervolgens wordt er gekeken of er een aansluiting op 
het riool onder school gemaakt kan worden, zodat het water beter wordt afgevoerd. 
N.a.v. punt 8, aanspreekpunt MR: in de GMR zitten vooral mensen vanuit voorheen 
Salomo, en bijna niet vanuit de scholen die voorheen in de Bavo-stichting zaten. 
Vertegenwoordigers die voor de Bavo werkten drongen er bij de MR van de 
Adalbertusschool op aan om bij de GMR te komen. Er is bij de individuele MR-leden 
echter te weinig tijd om hieraan gehoor te geven.  
 

3. Evaluatie groep 2/3 
68% procent van de ouders heeft de enquête ingevuld, de feedback is positief. Punten 
van aandacht zijn dat de ouders graag eerder geïnformeerd hadden willen worden, dat ze 
gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden willen worden van wat er in de klas 
gebeurt en dat ze graag horen wat er na dit jaar met de groep gebeurt.  
Door omstandigheden, waaronder corona, was een informatieavond afgelopen jaar niet 
goed mogelijk. Dit jaar wordt er een informatiemiddag georganiseerd. 
Voor komend jaar is er weer per kind bekeken of de kinderen uit groep 2 van de 2/3 groep 
nu naar groep 3 van de 2/3 groep gaan, of dat ze naar de ongedeelde groep 3 gaan. De 
nieuwe 2/3 groep krijgt 24 kinderen (afgelopen jaar 19) en de ongedeelde groep 3 krijgt er 
29. De kleutergroepen krijgen nu elk 30 à 31 kinderen.  
 

4. Formatie 22-23 
De formatie is rond. Er is nog een kleine onzekerheid, maar die is niet het meest 
problematisch. Als die onzekerheid niet ingevuld wordt, komt er een vacature voor 4 uur 
per week. Directeur Frederieke zal door meer werkzaamheden op haar andere school 
waarschijnlijk iets minder aanwezig bij de Adalbertusschool. Melissa kan wat meer 
directietaken doen, met Frederieke als coach/buddy naast zich. Dennis komt bij het MT 
als midden- en bovenbouwcoördinator. Melissa bespreekt dit op korte termijn met het 
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team. 
In de kleuterbouw zijn er zorgen of er toch niet nog extra kinderen naar de kleutergroepen 
komen die nog niet in het vizier zijn. Melissa heeft alles verschillende keren nageteld en 
het lijkt er niet op. Maar er is geen garantie dat er niet toch nog iemand om de hoek komt 
kijken. 
 

5. Verhoging TSO-geld 22-23 
De vrijwillige bijdrage voor de TSO wordt dit jaar iets verhoogd. Afgelopen jaar was het € 
40, het moet niet meer dan € 45 worden. Melissa zal een berekening van het nieuwe 
bedrag maken. Na de vakantie wordt dit gecommuniceerd. Belangrijk is dat het een 
vrijwillige bijdrage blijft.  
 

6. Update schoolgebouw 
De opbouw is inmiddels helemaal akkoord bevonden bij Twijs en de gemeente. Het 
streven is om in de zomer 23-24 de opbouw gereed te hebben. Met de drukte in de bouw 
op dit moment is het de vraag wanneer er capaciteit is om dit te doen. De opbouw zou 
idealiter vooral in de periode voor en tijdens de zomervakantie gerealiseerd moeten 
worden. Het bouwproces heeft ook impact op de ruimte in en om de school. Melissa 
probeert te achterhalen wat een mogelijke startdatum is. Als de opbouw niet op tijd 
gereed is, is er een probleem. 
 

7. MR in 22-23 
Er is nog ruimte voor een personeelslid in de MR. Binnenkort zal er binnen het team een 
oproep hiervoor gedaan worden. Kim geeft aan dat zij de MR zal verlaten omdat ze het 
vanaf september te druk heeft met een nieuwe opleiding. Marije en Fokke zorgen voor 
een oproep in het Adalbertusjournaal voor nieuw een ouder-lid. 

 
8. Vergadercyclus 22-23 

13 september 2022, 19.30 uur 
15 november 2022, 19.30 uur 
17 januari 2023, 19.30 uur 
21 maart 2023, 19.30 uur 
16 mei 2023, 19.30 uur 
13 juni 2023, 19.30 uur 
 

9. W.v.t.t.k. 
- Melissa benadrukt dat de MR ook buiten aanwezigheid van de directie kan vergaderen 
indien nodig, zodat gevoelige zaken ook zonder de directie erbij besproken kunnen 
worden. De MR weet dat zij deze ruimte kan nemen en heeft er recentelijk geen 
aanleiding toe gezien. Indien het speelt zal de MR dit aangeven. 
- Nini vraagt zich af of alle MR-leden de notulen van de GMR krijgen. Dat blijkt het geval 
te zijn. De MR heeft geen toegang meer tot het MR-mailadres, Dennis kijkt of hij kan 
achterhalen waar dat aan ligt. 
 

De volgende vergadering is dinsdag 13 september, 19.30 uur 


