
                                                                                 
Agenda / notulen 
MR Het Kasteel  

  

  
  

Datum bespreking   : 17-03-2022 
Tijd en plaats        : ’t Torentje 19.30u – 321.30u 
Aanwezig        :  Ellen, Piet, Sayonara, Maaike, Esmee, Paul, Evelien, Marcel, Irmgard 
Afwezig             : Miriam, Miep 
 
Agendapunt  Nadere toelichting  Notulen en actiepunten  Verantwoordelijke  
1. Welkom  Nieuw ouderlid: Maaike Dikmans 

 
   

 
2. Mededelingen 

 
 

 -de poort werkt! 
-oekraïne leerlingen die mogelijk komen. INOS komt morgen met een beleidsplan. Dit 
wachten we af. 

 

3.  Notulen 03-02-2022 - deltaplan 
 
 

-Gaten in de bezetting, voor nu lijken de meeste gaten gevuld. Er wordt gekeken naar 
bezetting voor volgend schooljaar. 
Anders organiseren wordt binnen INOS bekeken, het is goed om hierover na te denken, 
maar er zijn nog geen concrete plannen. 

 
 

4. Aandacht en uitleg van de 
route interne en externe 
therapie. 

 

- n.a.v. rondvraag bijeenkomst 
03-02-2022 

-Onderwijs staat op 1. Vanuit de fusie zijn er diverse therapievormen meegekomen. 
Therapie op school heeft zeker voordeel, de ruimte op school is echter heel beperkt. 
Er zijn verder geen verzoeken voor andere therapieën binnengekomen, maar er is op dit 
moment ook geen ruimte beschikbaar. 
School heeft therapeuten in dienst, deze therapie hoort bij onderwijs en zal dus altijd door 
blijven gaan. 

 

5. Koersplan 
 

- zie mail en bijlagen (vervolg 
van vorige bijeenkomst) 
 

Vervolg van de vorige bijeenkomsten: 
*Goed burgerschap: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koersplaan wordt in maart/april met de verschillende afdelingen besproken. In mei wordt 
het jaarplan geschreven, zodat er een aanpak voor het komende jaar is. 

Leerlingenraad en OR? Paul 
vraagt Rob om een stukje 
voor de ouderraad over 
schrijven. 
 
Aandachtspunt om 
parnassys en social schools 
voor iedereen beschikbaar 
te maken/houden. Ook 
voor ouders die geen 
Nederlands spreken. 

6. Externe audits 
 

- terugkoppeling Er is een eerste verslag gekomen, maar het definitieve verslag is nog niet binnen. We zien 
het met vertrouwen tegemoet, en de eerste tekenen zijn positief. 

 

7. Evaluatie NPO gelden - zie bijlage Nationaal Programma Onderwijs. Ontstaan vanuit de lockdown. Er is geld beschikbaar 
gesteld om achterstanden (op welk gebied dan ook) extra aandacht te geven. 

 



Het geld was beschikbaar voor 2 jaar, nu mag dit uitgesmeerd worden over 4 jaar. 
De extra groep zal dit jaar niet meer opnieuw opgestart worden. De wens is om dit met 
ingang van het nieuwe schooljaar te doen (groep 3U). 

8. Concept vakantierooster 
2022-2023 
 

- zie bijlage Uitleg van de berekening. 
Mogelijk de studiedagen begin van jaar niet allemaal op de maandag zetten. 

 

9. Huishoudelijk reglement 
 

- taakomschrijving 
plaatsvervangend voorzitter 

Huishoudelijk regelement is vorige keer op zich goedgekeurd. Er waren wel vragen over de 
plaatsvervangend voorzitter.  
 
3 plaatsen vacant. Liefst voor de schoolvakantie al geregeld hebben. 

Piet pakt dit nog op. 
 
 
Piet vraagt na bij CNV hoe 
het zit met de 
geldigheidsduur van de 
verkiezingen. Dit ivm 
nieuwe vacature. 

10. MR / GMR verkiezingen 
 

- zie bijlage 
- tijdspad verkiezingen 
 

 Vacature gmr wordt in de 
oudernieuwsbrief uitgezet 
worden. Deadline 15 april. 

11. Open huis - 13 april 
 

-Open dag! De coronamaatregelen zijn afgeschaft en we willen ouders graag weer op school 
welkom te heten, ook opa's en oma's, broertjes en zusjes zijn welkom. 
-info standjes? Bv OR, biebouders, social schools. 
-statafels ontmoetingsplek. 
-ketenpartners, worden die actief uitgenodigd? 

 

12.Rondvraag en sluiting 
 

 -  

 
 


