
 
 

Notulen 

Aanwezig: Cindy, Kim, Saskia, Liedeke, Anna en Manon 

Afwezig: Nienke  

1. Opening 

Welkom  

2. Notulen  

3. Actiepuntenlijst 

11-04-2022   

2 Wie wil in gesprek met de Raad van toezicht? Doorgeven 
aan Kim.  

Liedeke, Manon 
en/of Anna. 

3 Beslisnota doorsturen Kim  

4  Beslisnota bekijken en akkoord geven  Iedereen  

5 Heb je inspiratie voor de IKC raad wat betreft IKC 
ontwikkeling? Geef dit dan door aan Kim 

Iedereen  

6    

   

 

4. Mededelingen 

- Bezoek van de Raad van toezicht is verplaatst naar 3 juni (tussen 12.00 uur en 16.00 uur). 

Zij willen ook graag met een aantal ouders spreken. Wie van de MR zou dit willen? Geef 

dit door aan Kim. 

- Saskia wil graag stoppen met de MR. Ze gaan binnen het team kijken wie dit over wil en 

kan nemen. 

- Liedeke wil graag MR lid blijven, maar liever geen voorzitter zijn. Wie zou dit over willen 

nemen? Manon geeft aan het eventueel wel te willen, maar nog graag even mee te 

lopen met Liedeke. Taken: agenda maken, jaarverslag opstellen, afstemmen met Kim. 

5. Formatie 2022-2023 aanpassen 

- Er zijn erg veel aanmeldingen voor komend schooljaar. Eind van het jaar zitten we op 70 

kleuters. Dit kunnen we fysiek niet kwijt.  

- De teamkamer zou de plek kunnen zijn waar een nieuwe groep geformeerd zou kunnen 

worden. Dit betekent wel dat we keuzes moeten maken.  

- Dit kost ons 30.000,- euro vanuit onze begroting.  

- Wanneer er nieuw meubilair moet komen, zal het budget misschien wel omhoog gaan. 

Eventueel lenen bij andere scholen (Los Hoes of het Palet).  

- Uitbreiding met 1 fte zou dan een gevolg zijn.  

6. Onderwijs Oekraïense vluchtelingen 

Zie bijgevoegde mail Debby 

- Binnen het team is hierover gesproken. Er is veel bereidheid, team wil per casus bekijken 

wat kan en niet kan.  

- De eerste bus is onderweg en daar zitten 8 kinderen bij, aldus Debby.  

7. IKC ontwikkeling/ IKC raad 

Zie bijlage 

- Integraal kindcentrum met 2 besturen is best ingewikkeld er wordt al lange tijd 

onderzocht hoe dit makkelijker vormgegeven kan worden. Naast Kim en Nathalie is er 

een 3e persoon ingeschakeld: Anja Pen. Zij denkt en praat mee.  



 
 

- Hoe denkt de MR hierover? Welke zaken zouden we gezamenlijk op kunnen pakken met 

de oudercommissie van de peuteropvang (Humankind)? Bijvoorbeeld: ouderbeleid (hulp, 

communicatie).  

- Kijken of we dit jaar nog met elkaar om tafel kunnen en samen kunnen sparren over 

gezamenlijke ontwikkelingen.  

- IB gaat de VVE scholing doen, ook voor een betere aansluiting met de peuteropvang.  

8. Nieuws uit directie en teams 

- Fred (vakleerkracht gym) gaat per 1 augustus met pre pensioen. Er komt een vacature 

binnen de stichting. 

- Vacatures voor directeuren zijn ingevuld op de Bonifatius, Paus Joannes en Kardinaal 

Alferink. De andere vacatures zijn nog niet ingevuld, deze procedures lopen nog.  

- We bespreken een aantal specifieke leerlingen binnen de school. 

9. Corona/ NPO gelden 

- Het is wel weer even kijken hoe we mogen draaien zonder Corona.  

- Inval op maandag en vrijdag is erg moeilijk. Op de andere dagen kunnen we meestal een 

beroep doen op de collega’s die ondersteunen.  

- 67.000,- euro is nog in te zetten. Dit komt nog terug in de komende begroting. 

 

 

 

 


