
Notulen MR vergadering       1-3-2022 

Start 19:15 uur  Lokaal Esther 

 

1. Opening       

2. Vaststellen agenda      

3. Notulen vorige vergadering      

4. Formatie        

Zoals het er nu voorstaat, lijkt het zo dat er één formatieplaats moet worden ingeleverd. We 

hebben wel wat extra financiën over wat betreft NPO. Misschien dat er dan iets ruimte zit in 

het budget.  

 

Kindcentra  

Kindcentrum is eigenlijk een breed begrip. Een kindcentrum is een plaats die ruimte/opvang 

biedt voor kinderen van 7 uur tot 18:30 uur. Coby is in overleg met verschillende partijen om 

te kijken, of we wat voor elkaar kunnen betekenen. 

Vanuit Aves is namelijk de strategische koers dat scholen kindcentrum moeten worden. In 

hoeverre is dit ook van toepassing op de Albert Schweitzerschool? Er volgt nog vanuit Aves 

een overleg hierover. Wat is ook haalbaar qua doelen? Wat heeft zin? In de omgeving/buurt 

zijn al meerdere kindcentra gevestigd (peuterspeelzaal etc.).  

SKN ziet er geen brood in om hier een peuterspeelzaal te starten.  

 

5. Enquête leerlingen / ouders    

Coby bespreekt de enquête met ons. Ongeveer 1/3 van de ouders heeft het ingevuld. We 

mogen tevreden zijn met de uitkomsten, ondanks corona. Tevredenheid is niet hetzelfde als 

kwaliteit. Ook ruim 145 leerlingen hebben de enquête ingevuld. Leerlingen zijn positief, 

gemiddeld een 8,3. Er zijn geen opvallende zaken te zien.  

  

6. Strategische koers Aves      

Met aantal ouders bij elkaar gepraat over de doelen van Aves.  

Er was veel herkenning in doelen, er waren geen opvallende zaken. Komende periode zal 

Aves nieuwe doelen formuleren.   

 

7. Mr-cursus 

Vanuit Aves wordt een MR-cursus aangeboden. Elmer en Esther nemen deel aan deze cursus. 

 

8. Inval 

Er zijn momenteel weinig invallers beschikbaar. Er is veel ziekte. Tot nu toe is alles nog zo 

goed mogelijk opgelost op school. Het kan voorkomen dat er geen invalleerkracht 

beschikbaar is. Dit wordt eerst intern opgelost (verdeling kinderen), daarna zal er eventueel 

een groep naar huis moeten worden gestuurd. Dit wordt ook naar ouders gecommuniceerd. 

 

9. Nieuwe data vergadering / agendapunten 11 april  

10. W.v.t.t.k.       

11. Afsluiting        


