
 
 

Notulen MR vergadering 
Datum : Woensdag 9 juni 2021 

    Locatie: Digitaal 
 
Aanwezig:  CaroLien Kampen, Ackelyn Stapensea, Tessa de Lange, Jeltsje Venema,  
Rianne Bult,  Lysbeth Miedema, Tim Broersma 
 
Notulen MR 31-3 akkoord.  
Notulen GMR 31-3, ik heb notulen verstuurd hierin leden GMR meegenomen. Geen reactie op ontvangen. 

Vanuit GMR geen notulen mogen ontvangen van overleg. Hebben op alle vragen wel antwoorden 

gekregen. Kijken of er nog iets meegenomen gaat worden in GMR overleg, dat zal blijken uit de GMR 
notulen.  

 
Groepen en personeel; 1 oktober is teldatum voor bekostiging. 234 kinderen op 1-10. 41 kleuters groep 

1 in 2 groepen eind van het jaar 90 kleuters. Er wordt weer gestart met 10 groepen. Leraar mag 

maximaal 5 jaar in zelfde groep. Karin gaat terug naar Ludgerus in Workum. Personeel is rond.  
 

In schooljaarplan staan geen namen van MR leden vermeld. Op website staan juiste namen vermeld van 
huidige MR.  

 
Werkverdelingsgelden lijken een vaste maatregel.   

 

NOP nog niet bekend welk bedrag per leerling. Wel plannen maken maar nog niks definitief. Verwachting 
eind juni. Project duurt 2,5jaar vakbond en lerarencollectief hierop tegen, voorstel gedaan voor 4jaar. Pm 

600,00 per kind in eerste jaar, 300,00 tweede jaar per kind. School/groep/kindniveau analyse maken en 
hierop interventie kiezen.  

 

Vanaf schooljaar 21/22 ouders 1 a 2x per week naar binnen, zo kan een volle school worden voorkomen. 
Klaslokaal is voor de kinderen. Er wordt geen toezicht op gehouden.  

 
Situatie omtrent corona na de zomervakantie is nog niet bekend.  

 
MR overleg in schooljaar 21/22 op woensdagavond. Helft fysiek helft digitaal overleg.  

6 oktober (fysiek), 12 januari 2022 (digitaal), 23 maart 2022 (fysiek) en 15 juni (digitaal) 

 
Termijn van CaroLien in MR wordt verlengt. 

 
24 december vrije dag voor heel de stichting Nije Gaast. 

 

Enquete voor kinderen van groep 5 tot groep 8. Krijgen 109 vragen. Wettelijk verplicht 1x per 2 jaar, 
wordt georganiseerd door Nije Gaast. Ook antwoordmogelijkheid als n.v.t.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



** 
 

Reactie gestuurd op inkomend stuk vanuit GMR (14-06-2021): 
 

Beste GMR, 

 
Hierbij onze reactie op de eerder gestuurde mail.  

 
MR De Klimbeam blijft bij het eerder gegeven antwoord. Het eerder gegeven antwoord is dat Walter geen 

deel uit zal maken van de GMR, mits hij als enige vertegenwoordiger  
van Koudum zitting neemt. Wij vinden dat twee vertegenwoordigers vanuit één school een scheve 

verhouding geeft binnen Nije Gaast.  

 
Walter kan in de portefeuille blijven tot het moment dat het zittende lid van De Klimbeam uittreedt. 

 
Vriendelijke groet, 

Rianne Bult-Binnendijk 

MR De Klimbeam 

 

 


