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Agenda MR bijeenkomst  
Datum:  22 juni 2022 
Locatie: De Violier 
 
1.Vaststelling verslag vorige MR-bijeenkomst  
In de vorige notulen bij mededelingen GMR staat dat Primo meedoet aan een onderzoek maar 
Primo helpt bij het ontwikkelen van NKC. 
Stukje van Stefan: ‘zijn bijdrage is waardevol geweest’.  
 
Inmiddels is bekend dat wij volgend jaar met 14 groepen beginnen i.p.v. 13.  
 
2. Mededelingen MR/ GMR 
- Ingekomen stuk Stefan 
Notulen op de website zijn niet bijgewerkt.  
Hij wilde het principe dat de leerkracht meegaat naar de volgende groep aankaarten; kan negatief 
uitpakken voor leerlingen. Voor de huidige groep 5 gaat een leerkracht mee. Komend jaar komt er 
wel een LIO-er op ma & di voor het hele jaar.  
 
Er wordt geprobeerd om ieder jaar een nieuwe leerkracht voor de groep te zetten, maar er zijn 
soms overwegingen om een leerkracht wel mee te laten gaan. Een voorbeeld hiervan: Camee gaat 
met haar groep mee omdat ze ineens voor een andere groep stond. Beleid is ook om na 2 jaar een 
andere leerkracht voor de groep te zetten.  
 
In principe komen er geen reacties op de formatie, behalve een enkeling bij overgang 2/3 en dan 
met name over vriendjes.  
 
GMR 
- Vacatures 
Er is een vacature voor de oudergeleding van het Samenwerkingsverband. Op verzoek van GMR 
moest dit doorgestuurd worden naar MR.  
Daarnaast is er ook een vacature voor een nieuw oudergeleding lid bij Raad van Toezicht. De rol 
houdt vooral in dat je zitting neemt bij sollicitatiecommissie.  
 
- Positief balans Primo 
Primo heeft 2.1 miljoen euro meer i.p.v. 0.6 te kort. Dit zal vooral ingezet worden voor 
schoolontwikkelingen (leerkracht te kort).  
 
- Zij-instromers 
Afgelopen jaar waren er 31 zij-instromers waarvan er nu 24 binnen Primo aan het werk zijn. 
Komend jaar komen er 11 nieuwe.  
 
- Wereldschool 
Valt nu onder de vleugels van Primo.  
 
- Gedragscode 
Wordt nu ontwikkelt zodat er binnen Primo goede afspraken zijn.  
 



3.Mededelingen directie 
- Studiedag 
Wij starten het jaar met 2 studiedagen. Eerste dag gaat over NT2 omdat er meer kinderen komen 
met taallesachterstand. Dit wordt door Betty georganiseerd. Voor de tweede studiedag staan 
allemaal workshops gepland die de leerkrachten gaan geven. Daarna is er tijd om te werken in de 
klas.  
 
- Raad van toezicht 
RvT heeft een rondje gedaan bij de scholen. Het was een goed gesprek; ging over de 
ontwikkelingen en de visie voor over 5 jaar. 
 
- Sollicitant 1 dag p/w gym 
Huidige vakleerkracht neemt een bedrijf over en gaat dus weg. Er zijn 2 sollicitanten. Passen de 2 
sollicitanten niet dan gaan de leerkracht, die een bevoegdheid hebben voor gym, de lessen geven 
op vrijdag.  
 
- Vacature kleutergroep 
Snel opgevuld voor 3 dagen en Cheryl doet 2 dagen.  
 
 
4. NPO 
Zie apart document. 

De reserve laten staan zodat het eventueel doorgeschoven kan worden naar volgend jaar. De 
uitbreidingen op aanstelling van een aantal mensen is op basis van de NPO gelden. Als er volgend 
jaar geen plek is binnen de Violier, gaan ze naar een andere school binnen Primo. Er is wel goede 
hoop dat het zo kan blijven.  
 
- Samenwerking Violier/Vlinder 
De culturen van de school zijn te verschillend en het is ook zeker niet de bedoeling dat we gaan 
fuseren. Er moet kritisch gekeken worden naar de ruimtes die wij hebben en hoe wij die 
gebruiken/indelen. Wij willen gebruik gaan maken van elkaars expertise.  
 
- Renovatie Violier 
Gaat wat langer duren maar wordt wel gekeken om bepaalde dingen ‘op te frissen’.  
 
5. MR data schooljaar 2022-2023  

Ma 12-9 

Ma 21-11  OR-avond 

Ma 23-1 

Ma 27-3 

Ma 15-5 

Ma 19-6 

 

6. Jaarplan 

Het jaarplan is goedgekeurd.  

7. W.v.t.t.k.  
 
- Volgend schooljaar de schooltijden evalueren 
- OR krijgt attentie bij high tea 
 
 
 
 
 


