
 

Verslag MR vergadering 

Donderdag 19 januari - 19.30 tot 20.38 uur 

Locatie Hoitsemastraat 

 
• Opening  : verschoven naar April  

• Notulist: Nadesh  

• Ingekomen post : geen  

• Notulen / afspraken vorige vergadering 

Geen bijzonderheden  

- Activiteitenplan/Jaarplan 

Concept jaarverslag is doorgestuurd en goedgekeurd door de MR er komt 

een vermelding in de nieuwsbrief  

Mededelingen vanuit de directie: 

- Medische zorgen bij partners van collega’s vragen de aandacht van 

teamleden/organisatie  

- Dorien is aangesteld als nieuw directeur m.i.v. 1/8/23 

- Werking starten voor nieuwe intern begeleider 

- Opstarten/opsplitsen groep 1 na voorjaarsvakantie. Geen geschikte 

kandidaat opgeleverd, intern oplossing zoeken.  

 Beheer en onderhoud 

-  contacten met de gemeente over het IHP (Integraal Huisvestingsplan) voor de     

komende jaren in Spijkenisse. Planning: renovatie in 2034. 

- Deur bladergroenstraat staat hoog op de prioriteiten lijst. 

Uit de jaarplanning 

- Professionele Leergemeenschappen (ontwikkelgroepen) vervolg 17 februari 

a.s. vervolgstudie.  

- CMK (Cultuur met kwaliteit): filosoferen met kunst 2 sessies gehad. Nu volgt 

er een pilot met muziekdocenten die les geven in de groepen. 

- ROK (Regionaal Overleg in de wijk over leerlingenzorg/inclusiviteit) 

contacten en afspraken met de voorschoolse instanties gemaakt. En subsidie bij 

gemeente aangevraagd om hierin ook meer kwaliteit en afstemming te 

realiseren. 

Bovenschools: 



- Bestuurlijke fusie officieel gestart 

- Oriëntatie nieuw leerlingvolgsysteem  

 

Leerlingenraad: 

- Nieuwe materialen aangeschaft (hockeysticks en 2 kleuterkarren) 

-  Filmpje maken om speelplein onder de aandacht van de gemeente te brengen   

Vakantierooster 2023-2024 goedgekeurd 

Herfstvakantie 16 t/m 20 okt 2023 

Kerstvakantie 25 dec t/m 5 jan 2024 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 feb 2024 

Studieweek 26 feb t/m 1 maart 2024 

Goede vrijdag + 2de paasdag 29 maart en 1 april 2024 

Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024 (Inclusief Hemelvaart) 

2de Pinksterdag 20 mei 2024 

Zomervakantie 15 juli t/m 23 aug 2024 

Er volgt nog wel een aantal studie(mid)dagen om in te plannen. 

• Onderwerpen vanuit de ouders 

geen  

• Onderwerpen vanuit de leerkrachten 

geen 

• Onderwerpen vanuit de GMR 

Bezig met het vormen van GMR die Nissewijs vertegenwoordigen  

MR cursus opstarten na voorjaarsvakantie ( Jeroen/ 

• Afspraak volgende vergadering 

• afspraken rondom instemmingsrecht oudergeleding/personeelsgeleding  

Nagaan of schoolgids besproken dient te worden in de MR  

Jeroen Jaarverslag MR  

 

Dinsdag 11 april  

Dinsdag 20 juni  

 

Sluiting 

20:38 

 


