
 
 

 

Notulen MR-vergadering dinsdag 22 maart 2022 
 
Aanwezig: Frenny, Marja, Frank, Ad, Judith, Patricia, Rosanne, Sjoerd en Merit 

1. Vaststellen agenda.  
2. Notulen. Deze worden goed gekeurd door de MR.  
3. Groep 8. De groepsdynamiek en situatie in groep 8 wordt besproken en 

we denken mee over oplossingen en aanpak.  
4. Algemene agendapunten 

a. Begroting 2022. Deze wordt besproken en een aantal punten 
worden toegelicht. Hierna gaat Frank kort in op de formatie van de 
groepen en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden.  

b. Vluchtelingen Oekraine. Wij vallen onder veiligheidsregio 
Rivierenland. Iedere regio vangt 2000 vluchtelingen op. Voor 
Maasdriel betekent dat zij 500 vluchtelingen opvangen. Voor hen 
zal er noodopvang gevonden moeten worden in de gemeente. Er 
worden rond de 100 basisschoolkinderen verwacht. In breder 
verband is met alle scholen uit de gemeente besproken hoe we dit 
in moeten vullen. Voorstel is om de vluchtelingen op leeftijd bij 
elkaar in een klas te zetten. En dat die klassen vervolgens verdeeld 
worden over de scholen (die daar ruimte voor hebben). Het idee is 
dat meerdere ouders die ook vluchteling zijn en een pedagogische 
achtergrond hebben, voor die klas zouden kunnen gaan staan. 

c. Bommelerwijs Event. 5 april is er een event waar potentiele zij-
instromers, herintreders en net afgestudeerden of 
onderwijsassistenten om ze te enthousiasmeren voor het 
basisonderwijs in de Bommelerwaard. 

d. 1e stappen die zijn gezet voor formatie schooljaar 2022-2023 
worden toegelicht.  

5. OPR. Er is een mooi en ambitieus plan opgesteld: ‘De Meierij samen sterk 
voor meer inclusie’. De uitvoering is aan de scholen zelf. De Meierij wil 
daarbij wel de scholen en leerkrachten gaan ondersteunen. De Schakel 
gaat op basis hiervan een school ondersteuningsplan opstellen. 
Belangrijke thema’s voor de de komende tijd voor de OPR: 
Ondersteuning, netwerken en professionalisering.   

6. GMR. Ook zij hebben stil gestaan bij de rol van de OPR en GMR en de 
verschillen daartussen. Notulen zijn besproken, net als de begroting van 
2022. Het meerjarenperspectief van de begrotingen is aan bod gekomen. 



 
 

 

Het jaarverslag van 2021 is geschreven en vastgesteld. Tot slot is het 
strategisch beleidskader goedgekeurd en zijn de speerpunten hiervan 
bepaald.  

7. Inspiratie. De infoMR is binnen en bevat een aantal leuke artikelen. 
8. Rondvraag.  

 

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

• Maandag 20 juni 

• Maandag 12 juli 
 

 

 


