
 

 

 NOTULEN MR 

 

 

MR vergadering 
 

Datum:  7 februari 2023 
Locatie:  De hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 – 21.00 uur MR 
Deelnemers:  Wilma, Stefanie, Jordi, Wendy, Sander, Lies, Tim en Ingrid (vanuit GMR) 
Voorzitter:  Sander 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Jordi 
 
 

Nr. Onderwerp 

1 Vaststellen notulen 15 november 2022 
Akkoord. Jordi bevestigt dit bij Leidienke, zodat de definitieve notulen online komen. 

2 Formatie 
Zwangerschapsverlof Mariël vanaf februari: Femke Willems gaat haar vervangen. Zij start op 
vrijdag 10 februari en neemt de volledige FTE over.  
Instroomgroep is gestart na de kerstvakantie. Hier komen steeds meer kinderen bij. De eerste 
reacties zijn positief. Het rode lokaal is hiervoor beschikbaar. In de toekomst wordt gekeken naar 
de mogelijkheid om de gehele hal voor de onderbouw in te zetten, mocht er weer een 
instroomgroep worden gecreëerd.   

3 Uitkomsten interne SKBG-audit van 7 november 
Akkoord, stabiele beoordeling. Vergelijkbaar met de andere scholen binnen SKBG.  

4 Begroting (hoogte bestemmingsreserve) 
Gezien en besproken. Helder verhaal. Directie wijst erop dat de begroting terugloopt door een 
teruglopend leerlingenaantal en dat er enkele gelden aflopen met ingaande van volgend 
schooljaar: fusiegelden en NPO-gelden.  

5 Middagpauze 23/24 
Pleinwacht voor de ochtend- en middagpauze wordt momenteel gedraaid door externen. Er is 
een conceptplan gemaakt om deze pleinwacht door eigen leerkrachten te laten draaien, zodat 
lastenvermindering mogelijk gemaakt kan worden. 

6 Gym schooljaar 23/24 
Vanaf schooljaar 2023/2024 is het verplicht om 2x 45 minuten gymles te verzorgen of één 
blokuur van 90 minuten. Er is op korte termijn overleg met directeur, gemeente en beheerder van 
de gymzaal voor de mogelijkheden en de invulling hiervan.  

7 Scholingstraject/ Update schoolontwikkelingen 
Start van nieuwe directie in mei ’22 heeft voor meer rust gezorgd binnen het team. Hierdoor 
mogelijkheid om te ontwikkelen. Aankomende tijd wordt ingezet op zaken als een methode voor 
Technisch Lezen, een nieuwe methode voor taalonderwijs en een leerwerktraject in schooljaar 
2023-2024-2025 op het gebied van differentiatie. Er wordt een stuurgroep opgericht, die dit gaat 
borgen binnen het team en de contacten houdt met de externe partij.  



 

 

8 Leerkrachtentekort 
Vanuit SKBG zijn scholen gekoppeld om leerkrachten mogelijk op een andere school te laten 
invallen: Maatjestraject.  Dit gaat over ambulante krachten die mogelijk op de Scheperstee 
kunnen worden ingezet, omdat de vervangingspool leeg is. Dit gebeurt dan alleen op de 
Scheperstee en vice versa en in overleg met betrokkenen. 

9 Ouderavond 21/3  
Momenteel zijn er 50 aanmeldingen voor deze avond, vooral mensen die al gekoppeld zijn aan 
de Hoge Voorde. Dit is een mooi aantal. Op korte termijn gaat het bericht ook extern, zodat alle 
ouders van schoolgaande kinderen in Vorden en omgeving op de hoogte worden gesteld en zich 
ook kunnen inschrijven.   

10 Arbo-zaken en ziekteverzuim 
Op De Hoge Voorde is sprake van een laag ziekteverzuim.  

10 Rondvraag 
- Vanuit GMR wordt aangegeven dat men welkom is met vragen. Daarnaast benoemt 

Ingrid dat de klachtencommissie en het klachtenprotocol een update heeft gehad.  
- Nieuwe vergaderdata: 14 maart (online, i.v.m. voorbereidingen ouderavond indien 

nodig) en 28 maart MR-vergadering, in plaats van 21 maart. In deze vergadering wordt 
gesproken over vakantierooster, groepsindeling en werkverdelingsplan. 

- Boerderijschool: Vanuit Stichting Boerderijschool geen positief contact. Dit wordt 
vervangen door het project “Met de klas de boer op”. Dit gaat plaatsvinden in maart ’23.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


