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Vergadering 2019-2020 

12 september 2019 18.00-20.00 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Marthje Wijs 

Notulist Marije de Vries 

Aanwezigen Peter Lakke, Marije de Vries, en Ankie van Akkeren 

Afwezig Jan-Willem Wirtz 

 
Marthje opent de vergadering.  
 
 

Formatieprobleem  

 

 Gesproken wordt over dat het vinden van leerkrachten een algemeen probleem 

is. Peter schetst de moeilijkheden waar hij tegenaan loopt. Hij kan weinig bieden 

(geen vaste contracten bijvoorbeeld) aan geinteresseerden. De vraag blijft wat de 

Weidevogel kan doen om specifiek voor een school met dit karakter en in deze 

omgeving te werven. Ouders worden graag op de hoogte gehouden en willen ook 

helpen.  

Actiepunten 

 Op tijd beginnen met werving (ouders inschakelen), communicatie over keuzes 
die gemaakt worden in formatie.  
In maart de formatie al bespreken.  

 
 

Jaarrooster MR 

 

 5x. 

31 oktober 

12 december, 13 februari, 16 april (18.00-20.00 uur) 

16 december, 10 februari, 20 april 

3 juni (13.00-15.00 uur) 
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Actiepunten 

 Peter ‘hangt’ onderwerpen aan deze data.  
Data publiceren op website. Eerst nog een check met Jan-Willem. 

 
 

Begroting 

 

 Begroting van de Stichting geldt voor een schooljaar. Snel afstemmen is nodig; in 

eerste instantie met iemand van de stichting en van de OR. Later ook met de MR. 

Actiepunten 

 Peter maakt eerst een afspraak met Marcel en Arnout. 

 
 

Taakverdeling 

 

 Christl   OR 

Peter   MR 

Christl is er voor een jaar.  

 

Peter is drie dagen op de Weidevogel. 1,5 dag op andere school maar niet als 

directeur. 

 

Extra lid MR uit het team? 

 

Actiepunten 

 Peter mailt de taakverdeling. 
Peter heeft oproep gedaan in het team. Wordt vervolgd. 

 
 

Schoolplein en tussenschoolse opvang 

 

 TSO: 1 activiteit per dag (naast het knutselen in de Beke). 

De bedoeling is dat er op het schoolplein een groot schaakspel komt en een veld 

waar onder begeleiding gesport gaat worden. Daan Peter gaat TSO coördineren. 
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(MORO app… melding voetbalveldje). 

 

Actiepunten 

  

 
 

Nieuwbouw 

 

 Het is toch de bedoeling om alle groepen tijdelijk elders te huisvesten.  

Parkeerplaats Durgerdam of bij Only Friends/de Weeren.  

Actiepunten 

 Peter blijft de MR op de hoogte houden. 

 

 
 


