
                                                                                 
Notulen 
MR Het Kasteel  

  

  
  

Datum bespreking   : 03-02-2022 
Tijd en plaats        : online via Meet 
Aanwezig        : Saar, Miep, Evelien, Ellen, Marcel, Piet, Irmgard, Paul 
Afwezig             : Irmgard 
 
Agendapunt  Nadere toelichting  Notulen en actiepunten  Verantwoordelijke  
1. Welkom   

 
Hopelijk de laatste keer online.    

 
2. Mededelingen 
 
 

 -De poort: Piet heeft vandaag nog mail gestuurd. Hij had eigenlijk al geplaatst moesten 
zijn. Ze hadden het verkeerde slot. Week 6 komen ze de poort installeren.  
-Duurstede: er komen 14 parkeervakken bij het nieuwe grasveld. 
-Deltaplan: er zijn een aantal zwangerschappen en zieken. Er is geen personeel te 
krijgen.MT heeft een aantal alternatieven bedacht. Aan het personeel wordt ook gevraagd 
welke mogelijkheden zij nog zien. 
Vooral de vervanging van leerkrachten is moeilijk. 
Suggesties: coaching van externen 
Leerkracht assistent wisselen waardoor de leerkracht op meerdere groepen wordt ingezet 
en de assistent de klas alleen draait. Zijn er nog ouders met een onderwijsbevoegdheid die 
in willen vallen? Krabbel en studyworks 

 

3. Notulen 16-11-2021  
 
 

-goedgekeurd  
 

4. Corona 
 
 

- actuele stand van zaken Veel leerlingen afwezig, 10%. Er is personeel ziek en daarvan zijn ook een aantal mensen 
positief getest. Zie deltaplan 

 

5. Koersplan 
 

- zie mail en bijlagen (vervolg 
van vorige bijeenkomst) 
 

Partnerschap: 
Vraag:  
-in hoeverre wordt de CJG erbij betrokken? Deze zijn erbij betrokken m.n. bij leerlingen 
met een zorgindicatie, maatschappelijk werk heeft ook contact met CJG  
-scholen/ instellingen betrekken als leerlingen daar naartoe gaan of als ze daar vandaan 
komen. 
-daar waar mogelijk leerlingen erbij betrekken, eigenaarschap.  
 
Opleidingsschool: dit is duidelijk 
Andere HBO opleidingen zijn ook welkom. 
 

 
 
 

6. Externe audits 
 

- zie bijlage Korte toelichting en uitleg, zie bijlage  



7. Sociaal veiligheidsplan - bijlagen in document actueel 
gemaakt 
 

De bijlagen zijn gebaseerd op documenten van het Kasteel 
De namen zijn verwijderd en aangepast 
Er zijn geen vragen over. 

 

7. Concept ‘huishoudelijk 
reglement’ 
 

- zie concept Er is geen plaatsvervangend voorzitter. Voorkeur zou zijn dat deze uit de oudergeleding 
komt. Piet maakt een taakomschrijving en bij de volgende vergadering komen we daarop 
terug. 

 

8. Vacature MR oudergeleding 
 

- verkiezingen Er zijn 2 reacties gekomen. In de nieuwsbrief stellen deze mensen zich voor en kunnen de 
ouders hun keuze maken. 

 

10. Rondvraag en sluiting 
 

 Saar: Aandacht en uitleg van de route interne en externe therapie. 
Dit punt de volgende vergadering onder de aandacht van Paul brengen. 

 

 
 


