
 
 

 

Notulen MR-vergadering Maandag 26 september 2022 

 
Aanwezig: Frenny, Ilse, Judith, Ad, Patricia, Stefan, Eefje, Rosanne, Erik online 

Afwezig: - 

 

Eerste vergadering nieuwe jaar. Welkom voor nieuwe leden Ilse, Eefje, Stefan en Erik. 
Erik stelt zich voor als huidige interim-directeur en is nu aangesteld tot Januari.  

1. Vaststellen agenda 

2. Notulen. Na enkele aanpassingen zijn notulen goedgekeurd door de MR. Patricia zal 

deze naar Erik versturen zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. 

3. Agendapunten 

a. Taakverdeling nieuwe samenstelling MRI 

Rosanne zal de taak als voorzitter op zich gaan nemen. De agenda en notulen worden 

wisselend gemaakt door de verschillende MR leden. Later in deze notulen staat een 

schema wie wanneer de agenda en notulen maakt. Frenny geeft aan het prettig te 

vinden de notulen kort na de vergadering te ontvangen. Afgesproken de notulen snel 

na de vergadering rond te sturen en nogmaals met de stukken voorafgaand aan de 

volgende vergadering. 

  

b. Sollicitatieprocedure directeur de Schakel 

Afgelopen zomer aantal brieven ontvangen, echter geen geschikte kandidaten en 

daarom ook niemand uitgenodigd. Bestuur heeft aangegeven een extern werving 

bureau in te schakelen, echter lijkt dit nog niet te zijn gedaan. Erik heeft ook aan het 

bestuur geadviseerd een bureau in te schakelen. Gezien de huidige arbeidsmarkt zijn 

er zorgen dat er geen geschikte directeur gevonden gaat worden voor januari. 

Patricia, lid van de sollicitatiecommissie, gaat morgen opnieuw aan het bestuur 

vragen hoe de huidige stand van zaken is. Patricia zal samen met de overige leden 

van de sollicitatiecommissie bespreken hoe ze druk op het bestuur kunnen 

uitoefenen dat er een bureau wordt ingeschakeld. Plan is om indien nodig wekelijks 

met het bestuur hierover contact te hebben. Sectorplan COVID-19 

 

c. Sectorplan covid-19 

Vanuit overheid een format opgesteld met verschillende scenario's wat per school 

uitgewerkt moet worden. Het plan moet nog worden besproken in het team en met 

name sector 4 moet meer worden uitgewerkt. Na de aanpassingen zal het plan 

opnieuw in de MR besproken worden. Advies gegeven nu al lijsten te maken met oa 

kwetsbare kinderen en personeelsleden en eventueel ouders met cruciaal beroep.  



 
 

 

 

d. Muziekdocent 

Muziekdocent gaat nu begeleid worden door Arlieke, werkzaam in Zaltbommel. Zij 

zal ook in oktober langskomen op de Schakel om te bespreken hoe het gaat. Arlieke 

gaat op korte termijn met zwangerschapsverlof en dan is Marije Dors aanspreekpunt. 

Nog steeds verloopt het muziekonderwijs niet naar wens. Stephan gaat in januari 

starten met een opleiding pedagogische vaardigheden. Hij heeft een twee jarig 

contract en dat zou na dit schooljaar aflopen. Zorgen dat hierna toch een 

contractverlenging plaatsvindt. Team wil na dit schooljaar het muziekonderwijs niet 

op deze manier voortzetten. Daarom belangrijk dat in de begroting van 2023 geen 

muziekdocent vermeld staat en dat het niet in het formatieplan staat.  

Erik heeft ook contact met het bestuur over onvrede ten aanzien van het huidige 

muziekonderwijs. 

 

4. GMR.  

Basisschool de Hoeksteen in Well heeft de wens tot een bestuursfusie met stichting 

Bommelerwijs. Dit om het bestaan van de school te verzekeren. Wens is om in iedere 

dorpskern een school te houden. Er zal nu een onderzoek gaan plaatsvinden wat deze fusie 

gaat inhouden. Dit onderzoek zal zich ook richten op de identiteit van de school en wat dit 

voor invloed heeft.  Na dit onderzoek zal in april een besluit genomen worden of een fusie 

zal plaatsvinden. De GMR heeft hier instemmingsrecht in.  

 

Verder is er weinig animo van zij-instromers. Er is een open dag geweest, maar uiteindelijk 

maar 1 zij-instromer gestart. Andere mogelijkheid is een leerkrachtondersteuner, hiervoor is 

nu een 2-jarige opleiding nodig binnen Bommelerwijs. Dit zou verlaagd kunnen worden na 1 

jaar. 

 

2-11 nieuwkomersdag. Erik heeft nieuwe personeelsleden hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Taalklas is gestart. Er is echter een probleem met het vervoer naar Velddriel. Hier is nog niets 

voor geregeld. Vanuit Ammerzoden zou nu 1 kindje naar de taalklas gaan. 

 
Er volgt een nieuwe scholing voor MR-leden. Ilse, Stefan en Eefje willen hier graag aan 
deelnemen 
 
Nicole gaat stoppen als lid van de GMR en zal dus opvolger moet komen vanuit personeel.  

 

 



 
 

 

5.  Inspiratie en binnengekomen post 

Vraag van ouder of een vriendenbakje een idee is voor op het schoolplein. Vriendenbakje is 

een plek wanneer kindjes kunnen gaan zitten wanneer ze niemand hebben om mee te 

spelen. Andere kinderen kunnen hier dan op reageren. Dit idee zal in het team worden 

besproken. Er is nog een bankje over en zou eventueel geschilderd kunnen worden. Rosanne 

zal de mail beantwoorden 

 

6. Rondvraag 

Geen aanvullingen 

 

Agendpunten volgende vergadering 

- Sollicitatieprocedure directeur 

 

De volgende vergaderingen staat gepland op: 

- Woensdag 7 december Agenda en Notulist: Ilse 

- Maandag 30 januari  Agenda en Notulist: Eefje 

- Dinsdag 21 maart  Agenda en Notulist: Judith 

- Donderdag 11 mei  Agenda en Notulist: Patricia 

- Maandag 10 juli - eten Agenda en Notulist: Stefan 

 

Bovenstaand schema is onder voorbehoud.  

 

 

 


