
 
 

Notulen MR  
 
Donderdag 17 maart 2022, 20.00 uur, TEAMS 
Afwezig m.k.: Francesco, Henriette 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Schoolzaken met Ronald/Arno 

 
Welkom Arno 

Arno stelt zich voor, de MR stelt zich voor. De MR heet Arno hartelijk welkom op de 
Swoaistee 
 

Corona 
Het is nog steeds een roerige tijd. De piek is gelukkig voorbij, er ontstaat iets meer 
stabiliteit. Nog steeds veel krapte in team bij ziekte, griep slaat nu ook om zich heen. Bijna 
alle collega’s hebben inmiddels corona gehad. Besmettingen onder de leerlingen lijkt 
terug te lopen gelukkig. Er kan weer samen gevierd worden, dat is fijn. Dit wordt 
uitgebouwd.  
PG vult aan dat zij ook delen dat het fijn is dat er weer meer kan. 
 

Budget MR 
Wettelijk is er recht op budget, Ronald zoekt uit wat er voor deze school staat. Invulling 
van budget is heel verschillend, daarin kunnen wij keuzes maken. Er is een map ‘MR 
recht’, Ronald deelt dit met ons en zoekt uit of en binnen bestuur meer MR-en zijn die 
scholing willen. 

 
Afstemming in de school 

Ronald vertelt dat er binnen school verkenningen plaats hebben gevonden over 
afstemming binnen de school. Gaat heel concreet over patronen in onderlinge 
communicatie en het herkennen van patronen binnen de communicatie. Feedback geven 
en ontvangen. Vindt eerst plaats binnen MT en wordt daarna doorgezet binnen het team.  
Tevens gesproken over het rekenonderwijs binnen de school en hoe kan er gezorgd 
worden voor een doorgaande lijn tussen de bouwen. Hierin is al groei te zien. Hier is het 
MT blij mee. Arno vult aan dat hij veel passie en potentie bemerkt bij het team. Ronald 
spreekt zijn trots uit over het team. 

 
IKC/toekomst 

BSO is nu binnen het pand. Volgende stap is dat er wordt gekeken of de peuters van het 
Paddeltje ook binnen de school een plek kunnen krijgen. Dit zal starten met meespeel 
momenten. Er zal ook een instroomgroep starten.  



Prognose van leerlingaantal ziet er gunstig uit. Lijkt groei te zijn in nieuwe kleuters. 
Intakes geeft 99% score: wie op intake komt, wordt ook aangemeld. Dat is mooi.  
In 2023 staat een grote verbouwing van de school in de planning. Dit geeft ook kansen 
voor het uitbouwen van het IKC.  

 
Opvang Oekraïense kinderen 

Er is een uitvraag geweest of we Oekraïense kinderen op kunnen nemen. Er is voorzichtig 
gezegd dat de Swoaistee dat kan en wil, maar er is niet direct formatie beschikbaar, 
ruimte is er wel. Hiervoor is verdere verkenning nodig. Mogelijk kan aan elke klas 1 a 2 
kinderen toegevoegd worden. Voor nu zijn er voor Lewenborg nog geen aanvragen, maar 
dit zou wel kunnen ontstaan. Dit appél is stadsbreed gedaan. In de taalbarrière is ook 
ondersteuning nodig. Er is externe expertise ingeroepen van o.a. ISK. Plaatsing zal echt op 
maat zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van max 10 kinderen. Termijn is nog 
onbekend.  
 

Afscheid Ronald 
Na meer dan een jaar virtueel contact, nemen we volledig in stijl als MR virtueel afscheid 
van elkaar. De MR dankt Ronald voor de fijne samenwerking en voortvarende afstemming 
die er steeds is geweest. Ronald draagt het stokje over aan Arno. 

 
4. Mededelingen vanuit de MR  
 
Nog steeds geen ander PG lid, actie voor de PG om dit opnieuw onder de aandacht te brengen 
binnen team.  
 
5. Notulen MR-vergadering 20 januari 2022  
 
Vastgesteld 
 
6. Berichten uit de GMR   

 
Werving ouderlid GMR 

Henriette is afwezig. Henriette heeft aangegeven dat ze dit schooljaar wel af wil maken 
binnen de GMR. Actie: Anna opzet berichtje werving toegevoegd ouderlid maken op 
MijnSchool 

 
7. Statuten MR bijwerken 

 
Actie: Anna doet aanpassingen statuten 
- MR regelement: 

Art 3: toevoeging: aantal leden per geleding = 4 
- Ledenlijst:  

Actualiseren 
- Huishoudelijk regelement:  

Aanvullen op gebied van digitaal werken en gebruik van Teams voor archiveren 
stukken 

Alle stukken moet datum aangepast worden 
 
 

Jaarverslag 2021: actie Yvonne 



- Corona 
- Nieuwe directeur 
- NPO gelden 
- IKC 
- Nieuwe leden voorstellen (Marit Tuik nieuw, vertrek Leonie en Joke, voorzitterwissel) 

 
Actie: Elke keer berichtje op MijnSchool als notulen MR gepubliceerd zijn, draagt ook bij 
aan zichtbaarheid MR 

 
8. Budget/penningmeesterschap MR 
 

De MR vindt het niet nodig om een penningmeester aan te wijzen, besluitvorming doen we 
als MR in geheel. We zijn in afwachting van budget.  

 
9. Zetel/verkiezingen 
 

Yvonne gaat de MR verlaten, haar termijn is afgelopen. Yvonne wil graag vervroegd haar 
zetel afstaan. Zodra er een vervanger is gevonden. We benaderen de 2 kandidaten van de 
laatste ronde of zij nog interesse hebben. Actie Rebecca: kandidaten benaderen.  
- Hans Marshal, eerste reservekandidaat 
- Kim Winters, tweede reserverkandidaat 

 
10. w.v.t.t.k.  
 

Geen 
 
11. Sluiting  

 
 
Volgende vergadering: 
12 mei 2022 20:00 FYSIEK met hybride mogelijkheden 😊 en TIRAMISU 
30 juni 2022 20:00 
 
 


