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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 13 juni 2022 

 

Aanwezig: Tirza Debetz, Maurice Driessens, Annelies Huijts, Belinda 

Linssen, Brenda Lucassen, Ronnie Mullers. 

 

Afgemeld: Nanja Bevers 

 

Toehoorder en als toekomstig MR lid Maarten Cobben en Viviane 

Denissen- de Groot 

 
 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezig welkom, speciaal aan de nieuwe leden.  

 

2. Notulen 12-4-2022 

 

Geen op- aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de 

website 

 
3. Ingekomen stukken 

 

• Documenten bijeenkomst GMR gedeeld. Verder is er kort uitgelegd wat de GMR en 

de MR Cluster Meerval inhoudt. 

 
4. Vertrek huidige directie en opvolging 

 

Maurice Driessens zal met ingang van het 1-9-2022 niet meer werkzaam zijn en er wordt een 

interim directeur aangesteld om de periode tot er een nieuwe directeur (M/V) is gevonden. 

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een kandidaat en een aantal leden 

van de MR. De MR zal het CVB informeren, waarna het CVB de procedure verder zal 

overnemen. 

 

5. Omgaan met gedrag 

 

Het document “omgaan met gedrag” is een document  opgesteld door IB-ers en 

leerkrachten. Dit document is om terug te kunnen vallen, indien zich een incident en/ of 

situatie voordoet. Het document is gedeeld en besproken en zal worden gepubliceerd op de 

website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Jaarplan 2022/2023 & Plan NPO, advies MR (O&P) 

 

Er heeft een zelfevaluatie oftewel “0”-scan van school plaatsgevonden. Er zijn echter geen 

bijzonderheden t.o.v. voorgaande schooljaren. Ook uit een eerdere NPO waren geen 

bijzonderheden naar voren gekomen. Daarnaast hebben leerlingen uit groep 6-7-8 een 

test gemaakt middels venster PO, waarin zij hun mening kunnen geven over heel veel 

zaken. Er wordt wel opgemerkt dat er een hele grote spreiding is tussen hoger begaafde 

en lager begaafde kinderen, de Wereldster scoort een 7,2 op een schaal van 1-8. 

Er wordt een positief advies gegeven voor het jaarplan en de documenten worden 

ondertekend. 

 

7. Schoolgids 2022/2023 instemming MR (O&P) 

  

De schoolgids is nagenoeg gelijk aan die van voorgaande jaren. Er zijn wel een aantal 

opmerkingen genoteerd welke bij het maken van een nieuwe schoolgids 2023/2024 

meegenomen dienen te worden in de MR vergaderingen in het volgend schooljaar. De 

MR stemt in met de schoolgids 2022/20223. 

 

8. Formatieplan 2022/2023 instemming MR (P) 

 

Het formatieplan is onderling in het team afgestemd en de MR stemt in met de formatie 

2022/2023. 

 

9. Werkverdelingsplan 2022/2023 

 

Het werkverdelingsplan is inmiddels akkoord bevonden door het team en besproken. Het 

plan is gedeeld en besproken. 

 

10.  Vakanties 2022/2023 

 

De vakantiedagen en vrije dagen zijn gedeeld en besproken. Er is gekozen om geen 

studiemiddagen in te zetten, maar alleen volledige dagen. 

 

11. Vergaderdata 2022/ 2023 

 

In het schooljaar 2022/2023 wordt voorgesteld om de MR vergaderingen op dinsdagen 

te houden, indien iedereen op dinsdag beschikbaar is. Er wordt nog een besluit genomen 

over het aantal fysieke en online vergaderingen. De onderstaande data worden 

genoteerd: 

 

Dinsdag 27-09-2022 18:00 uur 

Dinsdag 22-11-2022 19:30 uur 

Dinsdag 31-01-2023 19:30 uur 

Dinsdag 18-04-2023 19:30 uur 

Dinsdag 13-06-2023 19:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Rollen MR leden 

 

Maarten Cobben zal m.i.v. komende schooljaar als secretaris het stokje overnemen van 

Ronnie Mullers. Er zal een overdracht zijn van alle benodigde stukken en belangrijke info. 

 

Tirza Debetz zal komend schooljaar nog aanblijven als voorzitter. 

 

13. Overdracht secretariaat 

 

Er is de online omgeving van Innovo. Het betreft office 365, hierin staan alle documenten, 

welke beschikbaar zijn voor de secretaris en de voorzitter. Verder is er een postvak voor mail. 

 

De inloggegevens worden z.s.m. gedeeld. 

 

Het jaarverslag van 2021/2022 zal nog door Ronnie Mullers worden verzorgt. 

 

14. Rondvraag/ wvttk 

 

• Eventuele inloopochtend 1 keer per maand voor ouders. Wordt besproken in het 

team voor eventueel nieuwe schooljaar 

• Agenderen schoolgids (inhoud) 2022/2023 

• 2 leden worden bedankt voor hun inzet afgelopen jaren 

• Tirza geeft aan na het volgende schooljaar geen voorzitter meer te willen zijn. 

• School heeft veel last van hangjeugd en is in gesprek met diverse partijen om hier iets 

tegen te doen, echter is een oplossing nog niet in zicht.  

• Plaatsen uitslag verkiezingen MR. 

• Er worden tijdens de eerstvolgende vergadering foto’s gemaakt van de MR leden ten 

behoeve van de website. 

 

15. Sluiting 
 

 

 

 

 


