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Reguliere MR-vergadering; schooljaar 2021-2022 

Datum:  19 april 2022 
Tijd:   19:30u,  
Locatie:  IKC de Lindelaar 
Aanwezig:  Lennaert, Tessa, Tino, Valentine, Marjolein,Yfke en Nienke 

Notulen 
Opening  
We verwelkomen Tessa Attinger en Tino Timmer binnen de MR. 

Aanschrijven facilitair i.v.m. schoonmaak en onderhoud schoolgebouw. 

De belangrijkste punten wat betreft dit onderwerp worden doorgespeeld naar facilitair. 

Voorbeelden hiervan zijn; De toiletten kleuters zijn niet passend bij leeftijd. Waardoor het 

voor de leerlingen lastig maakt om naar het toilet te gaan en op juiste wijze met de 

materialen om te gaan. En bij piekmomenten van regenval kan de riolering het niet aan.  

Daarnaast ontvangen we zeer binnenkort een terugkoppeling van de gemeente over het 

onderwerp scheiden van afval en prullenbakken, aangedragen door de leerlingen van de 

leerlingenraad van de Lindelaar en de Wegwijzer. Een prachtige samenwerking. 

 

Formatieplan komend schooljaar 

Zoals het nu lijkt worden er volgend jaar op basis van het aantal leerlingen tien groepen 

geformeerd. Met inzet van werkdruk- en NPO gelden starten we met 11 groepen, wellicht na 

de kerstvakantie instroomgroep.  

 

Personele bezetting en mededeling.  

-Meester Gerco (groep 6) is langdurig ziek door corona, echter nog niet weer aanwezig. Juf 

Marjolein (groep4/5) is voorlopig afwezig. Zij wordt in de meivakantie geopereerd aan haar 

schouder. 

- De sponsorloop Oekraïne was een fantastische opbrengst.  

- Er is inspectiebezoek geweest binnen de stichting. Sneak preview; Focus op kwaliteitszorg 

analyse van de opbrengsten en bijstellen van de zorg. En dit cyclus onderhouden.  

Co2 meter 

Co2 meter werkt alleen als de ramen dicht blijven. I.v.m. corona maatregelen was het advies  

veel te luchten in het gebouw. Co2 meten is alleen betrouwbaar bij dichte ramen. Er moet nu 

een nieuwe meeting plaats vinden.  
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OR 

Vrijwillige bijdrage kan vanuit school niet gedwongen worden, maar De Lindelaar heeft de 

financiën OR goed voor elkaar. 


