
 
 

Notulen MR vergadering 17-05-2022 
 
 
Aanwezig:  Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor. 
 
Notulist: Bart Kroon 
 
Agenda: 

 
1. Bijeenkomst verschillende MR-en  

2. MR vergaderingen volgend jaar. 

3 Afsluiting MR etentje 

4. Formatie 

5. Aktie Oekraïne 

6. Rondvraag 

 

1. Bijeenkomst verschillende MR-en 

 Bijeenkomst verschillende MR-en wat zouden de punten zijn om te bespreken. 

 - Verkeer bij school 

 - Fietspad rondom school  

 Deze datum staat nu op 15 september 2022 

 

2. MR vergaderingen volgend jaar. 

  Nieuwe data voor de vergaderingen: 

1. Maandag 26 September 2022 start 19:00 tot 20:30  

2. Dinsdag 15 November 2022 start 19:00 tot 20:30 

3. Woensdag 11 Januari 2023 start 19:00 tot 20:30 

4. Maandag 13 Maart 2023 start 19:00 tot 20:30 

5. Dinsdag 16 Mei 2023  start 19:00 tot 20:30 

6. Woensdag 5 Juli 2023  start 19:00 tot 20:30 

 De OR heeft gevraagd of wij de data kunnen doorgeven voor de vergaderingen en of het 

 mogelijk is om het op afwisselende dagen kan.  Nu hebben we op dinsdag. OR wil namelijk 

 aansluiten zodat zij dan ook de vergadering kunnen houden en het gebouw ik kunnen.  De 

 MR gaat wisselen op maandag – dinsdag en woensdag. Zodra de data bekend zijn geven we 

 deze door aan de OR 

 

3. Afsluiting MR etentje 

Is het een idee om de afsluiting dit jaar samen te doen met de OR. 

Dus eerst een vergadering en dan een borrel of een etentje. 

Stans pakt dit even op met Isabel. 

 



 
 

We nodigen Marcel ook uit op de Laatste MR vergadering. 

 

4. Formatie 

Grotendeels blijven de leerkrachten op de groepen staan zoals het nu is. 

Alleen Kes gaat in meerdere klassen ondersteunen en lesgeven. 

Marloes en Marielle  1-2 (Kes zwanger verlof marloes) 

Elle en Femke  3 

Mandy   4-5 

Brenda   6-7 

Elsemiek en Kes 8 

 We zitten met de start van het nieuwe schooljaar met 25 kleuters. 

 Er komt een gesprek om een groep 2-3 te maken om zo ruimte te krijgen. 

 We kunnen dit jaar en het nieuwe jaar nog 5 groepen houden. 

 Alleen moeten we wel leerlingen bij want anders moeten we volgens de regels naar 4 

 groepen. 

 Donderdag 19-5 is er een open ochtend op de Stella Nova. 

 

5. Aktie Oekraïne 

 Er zijn klassen gestart op het Diekske in Afferden en binnenkort ook in Ottersum. 

 Het idee is om drinkbekers, broodtrommels en een tas te regelen voor die kinderen. 

 Samen met de OR en een aantal leerlingen gaan ze dan het aanbieden aan de leerlingen. 

 Wanneer de datum bekend is, facebook, de krant of lokale omroep benaderen om het ook 

 te publiceren.   

 

6. Rondvraag  

 Marcel geeft aan dat hij heeft gegoogled op Stella Nova Gennep. 

 Dan kom je als eerste tegen dat Basisschool Maria Goretti permanent gesloten is. 

 Als je door klikt kom je wel op de website uit maar dit is nog steeds via het webadres 

 https://www.bs-mariagoretti.nl/ 

 Koen is inmiddels terug en hij gaat hier binnenkort mee aan de slag. Het Prowise lag er deze 

 week ook uit maar gelukkig werkt het nu weer. 

 

  Ron vraagt of het niet mogelijk is om Schaduwdoek op te hangen zodat kinderen in de 

 schaduw kunnen zitten als ze buiten spelen. In ieder geval boven de zandbak. Nu is er 

 helemaal geen schaduwplek. 

 

  Schoolreis is op 10 Juni. Normaal worden de OR en MR leden ook uitgenodigd om mee te 

 gaan. Stans vraagt even na aan de organisatie.  

https://www.bs-mariagoretti.nl/

