
Notulen MR 19 mei 2022

Aanwezig: Marleen Verhagen,
Julie Ooms, Johan Traa, Margot
Giel
Notulist: Maurice van Irsel

Agenda MR Deel 1

1) Opening / check in

Marleen: meldt dat Inge Meessen (GMR) vanavond niet aanwezig is.

Margot: Hareld heeft 'Fred' in de klas voor Fleur (dochter van Margot die thuis lessen volgt
i.v.m long covid). Met behulp van 'Fred' kan Fleur in tegenstelling tot een laptop meer
rondkijken in de klas en makkelijker samenwerken met andere kinderen.

Julie: komt gebroken uit een dagje kleuters en geeft aan nu even niks te hoeven melden.

Johan: vandaag heeft er een incident plaatsgevonden tussen kinderen uit groep 5 en 7.
Johan wil dit nu even melden omdat het hoog zit, zoekt nu naar een passende straf. Ouders
van betreffende kinderen heeft hij meteen gesproken. Vandaag gebeurt, dus traject wordt nu
verder ingezet.

Maurice: is heel blij met de container, zaterdag gaat er veel oude troep weg uit school.

2) Mededelingen

De Rosmolen krijgt nieuwbouw: Johan geeft aan dat er over de locatie nog niks bekend is
vanuit Breedzaam.

Margot geeft aan dat het zebrapad bij school er nu echt gaat komen (tussen tankstation en
Rosmolen). Margot laat nog weten aan JOhan of het nu in de Trompetter mag.

3) Notulen 7 april 2022

Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Het centreren van de verschillende
communicatielijnen via Parro loopt momenteel via Monique.

4) Concept schoolkoersplan

O.E. : 4 Inos thema's besproken

Team Rosmolen : richt zich vooral op komend schooljaar en de stip op de horizon. Wat heeft
de nieuwbouw voor invloed. Hoe precies de nieuwe visie wordt is een proces dat loopt.



* Term ‘dorpsschool’ mag vervangen worden door De Rosmolen is een school die midden in
het dorp staat.
* Katholiek: beleidslijn bepalen. Het is nu eigenlijk te vaag hoe we daar invulling aan geven.

5) Formatie 2022-2023

Louise en Jeanne gaan met pensioen. Op het moment van deze MR-vergadering is het
helaas nog niet mogelijk om verdere info te geven over het totaalplaatje. Dat wordt veel
speculeren. Wanneer er meer bekend is wordt dit meteen gedeeld met MR / ouders.

6) Vakantie studiedagen 2022-2023

* Vrije dagen kleuters kijkt Johan nog naar.
* 6 april studiedag = witte donderdag, wanneer dan Pasen vieren? In verband met rv dagen
collega’s wordt ervoor gekozen om de 5 studiedagen ook te verdelen over alle dagen van de
week. Studiedagen zijn dus lastig opnieuw in te plannen.
* meivakantie nooit gunstig ivm met veel mensen op vakantie en dus minder deelname aan
festiviteiten in het dorp. Ook hier weer: lastig om de 27e april daar niet in te laten vallen,
landelijke regeling.

7) PR

Voor de eerste keer bij elkaar geweest. Vooral brainstormen nu, daarna beleidsplan en
stappenplan maken. Werkgroep van 7 personen; 3 personeel en 4 enthousiaste ouders.
Doorpakken gewenst zeker richting nieuwbouw. Er komt een projectgroep ‘missie/visie
nieuwbouw’ die de door de PR waar wenselijk ondersteund kan worden.
Betreft het stuk missie/visie heeft de MR adviesrecht en bevindingen zullen dus gedurende
het proces gedeeld worden met de MR.

8) WVTTK deel 1

nvt

DEEL 2 MR

9) Reactie GMR

Inge Meessen geeft aan dat er geen ervaringen vanuit Effen zijn gedeeld mbt Fonk. GMR
gaat niet over hoe scholen hun eigen onderwijs invullen. Ze heeft navraag gedaan bij Nicole
en Ray van het CvB. Wij vinden dat als MR vreemd. We zien de GMR als orgaan dat zonder
meteen CvB te raadplegen een autonome reactie geeft. Die raadpleging had al lang
plaatsgevonden.
De zorgen over Fonk leven op De Rosmolen nog steeds. Gaat invloed hebben op:
* Tijd -> info avonden, opleiden etc
* Gebouw -> moet dan Fonk aangepast zijn?
* Methodes -> recent aangeschafte versies nog van nut?



Betreft nieuwbouw: het is goed om ook buiten INOS kennis op te doen. Misschien
werkbezoek aan recent gebouwde basisscholen van vergelijkbare grootte?

13) WVTTK deel 2

Volgende keer bespreken we de groepsgrootte op De Rosmolen.


