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Reguliere MR-vergadering; schooljaar 2021-2022 

Datum:  8 maart 2022 
Tijd:   19.30 –20.45 uur 
Locatie:  Online  
Aanwezig:  Yfke, Lennaert,Marjolein, Valentine en Nienke 

Actiepuntenlijst 

Met dit document gaat de MR aan de slag. Dit geeft hou vast en overzicht van alle 

actiepunten gedurende periode. 

Onderhoud en schoonmaak 

Hiervoor moet een lijst opgesteld worden voor facilitair van alle zaken rondom onderhoud en 

schoonmaak.  

Belangstellende MR 

Tino Timmer en Tessa Attinger hebben de MR aangeschreven interesse te hebben voor de 

MR. Zij zullen 19 april aansluiten bij de vergadering.  

Formatieplan komend schooljaar 

Momenteel werkt de Lindelaar met 12 groepen (incl. NPO gelden). Zoals het nu lijkt met de 

oktobertelling 2022 gaan we volgend schooljaar terug naar 10 groepen vanuit gaande 

gemiddelde klas van 23 leerlingen. Met de NPO gelden zouden er 11 groepen gevormd 

kunnen worden. Het is een uitdaging om de formatie rond te krijgen i.v.m. personeelstekort. 

Aankomende periode wordt er gekeken hoe dit exact vorm te geven.   

Personele bezetting en mededeling 

Door ziekte (covid) is Gerco langdurig afwezig. Marjolein staat i.v.m. blessure aan haar 

schouder niet voor de klas, maar ondersteunt wel bij het maken van de groepsplannen en 

begeleiding van leerlingen etc. Zij pakt taken zoals MR weer langzaam op. Daarnaast heerst 

er ook Covid onder de leerkrachten en pedagogisch medewerkers waardoor ze 5 dagen (en 

soms langer i.v.m. aanhoudende klachten) in quarantaine zitten. Voor zowel de school als de 

kinderopvang is het enorme uitdaging om de bezetting rond te krijgen door het 

personeelstekort.  
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Inzamelingactie en sponsorloop Oekraïne  

Het is enorm treurig wat er in Oekraïne momenteel plaats vindt. Ook leerlingen zien en horen 

via televisie, sociale media etc. allerlei informatie over de oorlog in Oekraïne. Zonder het 

welbevinden van de leerlingen uit het oog te verliezen, wordt er aandacht geschonken aan 

dit onderwerp. Bewustwording van het feit dat je een ander kunt helpen is belangrijk. In 

samenwerking met de Wegwijzer gaat de school in actie voor Oekraïne. Er is een 

sponsorloop georganiseerd waarbij de leerlingen geld ophalen en een inzamelingsactie van 

allerlei spullen voor Oekraïne.  

19 april 2022 19.30 uur vergadering. Locatie IKC de Lindelaar. 
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