
Notulen vergadering MR de Lingelaar

Datum: Dinsdag 12 oktober 2021 

Notulant: Maarten Hendriks

Tijd: 19:30-21:00

Plaats: Basisschool de Lingelaar

Aanwezig:
Annemiek van Hemert
Astrid van Veldhuizen
Maarten Hendriks
Thea Bootsma
Linda Bouwhuis
Astrid Luijten
Esther Stroobach
Sharon Zillig

Afwezig:
N.v.t.

1. Welkom en vaststellen agenda
- Actiepunten vorige vergadering:

o Sfeer in de school is nog steeds goed, er is rust in de school.
o Alle documenten zijn ondertekent en aangeboden aan de directie.

- Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.

2. Kennismaken nieuwe directie:
Mededelingen directie:

a. Traject nieuwe schooltijden
a. Thea geeft een korte toelichting op het traject nieuwe schooltijden.
b. De beschikbare documenten worden gedeeld door de directie.

b. Invalplan
a. Er zijn weinig docenten beschikbaar in de invalpool.

i. Uitgangspunt is dat de lessen in de groep door kunnen gaan.
ii. Er is een 6 stappenplan gemaakt om beschikbare docenten in te

zetten in de groepen. Dit plan is per bouw opgesteld.



iii. Er wordt gedacht over extra communicatie over het tekort aan
leerkrachten/ het invalplan richting de ouders.

c. proces begroting
i. De directie vraagt aan de MR om een begrotingsplan in te dienen voor het

komende schooljaar.
ii. In de volgende vergadering wordt de begroting gepresenteerd.

3. Punten OMR
a. Vergroenen schoolplein

i. Er is een partij gevonden die een nieuw plan gaat maken voor de inrichting
van het schoolplein.

ii. Er worden ook subsidies aangevraagd bij gemeente en provincie.
iii. Alle pleinen worden aangepakt inclusief de patio.

b. vacatures school
i. Voor de openstaande vacatures worden nu mensen geworven.

1. IB’er
2. 2 vacatures worden nog ingevuld

4. Mogelijke Punten OMR/ PMR
a. Status MR verkiezingen

i. Er zijn nu nog geen kandidaten voor de een nieuw OMR lid.
ii. We gaan kijken of we met een inloopmiddag de beeldvorming kunnen

verbeteren van het MR werk.
iii. Verder gaan leerkrachten ook kijken naar ouders die mogelijk geschikt zijn

voor de MR.

b. MR training
i. Maarten en Astrid gaan in november een MR training voor gevorderden

volgen.

c. MR account 
i. Er wordt intern gekeken naar de mogelijkheden van Socialschools.

d. jaarplanning agendapunten
i. We gaan de bespreekpunten uit de MR map aan het einde van iedere MR

vergadering bepalen voor de volgende vergadering.

e. Agenda punten voor de volgende vergadering:
i. Proces nieuwe schooltijden

ii. Proces begroting
iii. Staza vacatures
iv. Contact ouderraad


