
Notulen vergadering MR Maandag 30 mei 2022 om 20.00 uur op de Flierefluiter.

Aanwezig: Ellen, Sonja, Marjolein, Linda, Selma, Saskia en Sylvia (notulist)
Afwezig: Peter 

Notulen van de vorige vergadering: 
Deze zijn vastgesteld.

Huishoudelijk reglement:
Dit wordt geplaatst op de website, de bijlage met wanneer iemand is toegetreden en weer aftreedt 
zal daar ook worden geplaatst.

Formatieplan Flierefluiter:
Is akkoord.

Vakantierooster Flierefluiter:
Omdat we aan de minimale aantal lesuren komen per leerling hebben we 2,5 presentatie dagen voor
komend jaar ingeroosterd om daarin de oudergesprekken te voeren. Dit zou werkdrukverlagend 
moeten werken voor de leerkrachten. 
Vakantierooster is verder akkoord.

Schoolgids Flierefluiter:
Besproken. Er zijn een aantal punten doorgegeven die veranderd of aangepast kunnen worden.

Strategisch beleidsplan van de StaboH:
In 2.2 bij het puntje kwaliteit staat ‘hoge verwachtingen’ en ‘maximale opbrengsten’. Wij zijn kritisch 
over de terminologie en zouden dat graag anders verwoord zien worden.

Bestuursverslag:
Ter kennis name.

Werkverdelingsplan Flierefluiter:
MR heeft deze vastgesteld.

Werkverdelingsplan Tandem:
MR heeft deze vastgesteld.

Schoolgids Tandem:
Besproken. Er zijn een aantal punten doorgegeven die veranderd of aangepast kunnen worden.
Formatieplan Tandem:
Is akkoord.

Vakantierooster Tandem:
Is akkoord.

Stand van zaken op de scholen:
Flierefluiter: 
Geen nieuws



Tandem:
Geen nieuws

Verkiezingen voor nieuwe MR-leden:
Er zullen geen nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar:
We hebben geen evaluatie ontvangen dus we gaan er van uit dat er geen klachten gemeld zijn.

Informatie taakverdeling / taakbelasting afgelopen jaar:
Beide scholen zijn bezig met de werkdrukverlaging. De taakverdeling is helder en goed geregeld en 
gaat in goed overleg.

Rondvraag:
 Linda maakt een algemeen stukje over de MR voor op de website.
 Het jaarverslag proberen Marjolein en Ellen voor de eerste MR-vergadering van het nieuwe 

schooljaar af te hebben.
 Volgende vergadering gaan we het rooster vaststellen voor volgend schooljaar.
 Er is een vraag van ouders uit groep 7 of onze scholen ook een voorlopig advies geven in 

groep 7. Op de Tandem doen ze dat wel, op de Flierefluiter doen ze dit in groep 8.

Volgende vergadering:
Maandag 27 juni 19.45 uur bij de Tandem


