
 
 

Notulen MR, dinsdag 21 juni 2022 (19.30 uur)   

Leerkrachten:  Marjolein, Mona, Barbara  

Ouders:  Marijke (voorzitter), Inge 

Directie: Kirsten  

Locatie: Brederoschool de Griffel 

 

 

  

1. 0pening en vast stellen agenda 

We krijgen een rondleiding van Kirsten door de Griffel. Kirsten wordt 

welkom geheten bij haar eerste MR-vergadering.  

2. Mededelingen  

Het is Barbara haar laatste MR-vergadering. Thijs volgt haar op. Mona 

geeft Kirsten een compliment over haar werkzaamheden sinds Marike 

afwezig is. De sfeer is fijn op school en iedereen neemt z’n 

verantwoordelijkheden.   

3. Notulen en actielijst vorige vergadering; (bijlage) 

De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar maken we een nieuwe 

foto voor op de website van school met de nieuwe leden van de MR. 

4. (Vervanging) Marike 

Iedereen is erg positief over de werkzaamheden van Kirsten sinds Marike 

afwezig is. De verstandshouding tussen Kirsten en Marike is goed. Ze 

weten elkaar te vinden waar nodig. Niet alleen aan de ouders maar ook 

aan de kinderen duidelijk laten weten dat Kirsten de werkzaamheden van 

Marike overneemt. Marijke heeft telefonisch contact gehad met Akkelys. Zij 

hebben een positief gesprek gehad.  

5. Locatie de Griffel, bruggetje 

Hierop is veel weerstand vanuit de wijk. Er moeten vijf stappen genomen 

worden tot aan het bruggetje. Er wordt gestuit op de stap dat de wijk moet 

worden meegenomen. Er wordt een info-avond georganiseerd voor de 

buurtbewoners. Er bestaat een mogelijkheid dat het bruggetje hierdoor 

vertraging oploopt.  

6. Ontwikkeling herinrichting Vestdijklaan/Aldi, Kiss & Ride 

De Vestdijklaan is zo goed als klaar. Er wordt rustiger gereden sinds het 

smaller is. Van de gemeente ligt er een plan voor de Kiss & Ride zone. 

Wordt vervolgd. 

7. Website 

Er komt een vernieuwing van de website. 

8. Begroting schooljaar 2022/2023 

Er heeft een grote verbouwing plaatsgevonden. Dit is terug te vinden in de 

begroting. De begroting is duidelijk en ziet er goed uit. Je kunt eruit 

opmaken dat we het goed doen qua financiën. Marijke vraagt zich af 

waarom er niet meer betaald wordt voor elektra. Kirsten legt uit dat dit 

voornamelijk komt door de zonnepanelen.  

9. Formatie 2022/2023 

We hebben de formatie voor 2022-2023 kritisch bekeken. 

10. Schoolgids 2022/2023 

We hebben de vernieuwde versie bekeken.  

11. Mailbox MR  

Er is geen mail binnengekomen.  

12. Communicatie / nieuwsbrief 

Na de zomervakantie ook het nieuwe stukje over de MR (wat ook op 

website komt) in de nieuwsbrief plaatsen.  



 
 

13. Rondvraag en sluiting 

De MR biedt Barbara een bloemetje aan voor bewezen diensten binnen de 

MR. Barbara geeft aan dat ze het jammer vindt dat ze er nu uitgaat.  

Inge vraagt zich af hoe het gaat betreffende de meerpresteerders op 

school. Kirsten geeft aan dat Hanneke een rol gaat spelen in dit geheel. Zij 

gaat zich namelijk specialiseren op het gebied van meerbegaafde kinderen.  

 


