
Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel 

Datum   30 juni 2022 

Plaats  BS De Empel 

Tijd  19.00 uur     

Aanwezig:  Rianne van Lieshout, Cindy Barten, Thea Donkers, Ilona van Brussel  

1. Opening 
- Vaststellen agenda 

2. Notulen 17-05-2022 
- De nieuwe notulen zijn nog niet op de website geplaatst. Rianne informeert bij Ria 

Span en laat dan meteen de notulen van vandaag plaatsen na goedkeuring door de 
MR leden. Daarna wordt er een bericht op Parro geplaatst door Thea. Actie Rianne/ 
Thea 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. 

4. Mededelingen De Empel (Leon/ Anke) 
- NPO gelden schooljaar 2022-2023: de gelden worden deels besteed aan extra 

ondersteuning door Lilian en Anky, Kick change lessen en aan de bieb. 

- Vacatures: er volgt z.s.m. communicatie over wanneer het team geïnformeerd is, ook  

de ondersteunende functies zullen genoemd worden.  

- Begroting: Nav vraag vorige notulen: - Wat gebeurt er als er onder aan de streep 

budget over blijft? Dit gaat naar Verdi.  

- Fusie Verdi: De organisatie/ eenheid moet gaandeweg meer vorm gaan krijgen. Er 

wordt bekeken hoe dit aan te vliegen. Vanuit de Empel ligt er met name de wens om 

de samenwerking met het eigen cluster te versterken, nog meer verbinding met 

elkaar te krijgen.  

- Corona: Geen extra communicatie voor dit moment. De Empel volgt het landelijk 

beleid hierin.   

- BSO: er zijn goede gesprekken geweest ook richting toekomst, gebouw van de 

school etc. De Plus BSO gaat volgend jaar van start.  

- Resultaten CITO: zijn net afgerond. Tevreden over de resultaten schoolbreed, boven 

het landelijk gemiddelde. In de schoolgids komen de resultaten van schooljaar 2021-

2022 te staan.  

- De Empel viert 40 jarig bestaan komend schooljaar, en tevens het jubileum van Leon 

en Lilian. 

- Evaluatie continurooster: de vrijdag is een lange middag voor de onderbouw 

kinderen, ook bij activiteiten (Koningsspelen, carnaval) is dit te merken. Leon en 

Anke vinden het een goed plan om een enquête uit te rollen komend schooljaar 

vanuit de MR om te polsen hoe de ervaringen zijn richting team en ouders. 

Agenderen voor eerstvolgende vergadering. Actie Ilona.              

 

5. MR reglement 



MR reglementen zijn nog niet aangepast naar Verdi. We wachten af tot we de versie vanuit 
Verdi krijgen.  

   

6. Schoolgids 

De aangepaste schoolgids die Anke verstuurd heeft wordt goedgekeurd, geen op- of 
aanmerkingen vanuit de MR.    

7. Invulling MR komend schooljaar 

Thea legt voor aan het team hoe de invulling vanuit leerkrachten zal zijn voor komend 
schooljaar ivm ziekte Ilse.    

8. Jaarverslag 

Ilona zal een opzet maken voor het jaarverslag en deze agenderen voor de eerste 
vergadering nieuwe schooljaar. Actie Ilona 

9. Nieuwe planning 2022-2023, tijdstip 19.30 uur 

Nieuwe planning zal nog afgestemd worden tijdens etentje MR. 

Datum:  Agendapunten:  

September 2022 - Enquete evaluatie continurooster 
- Luchtventilatie/ verwarming (ketel) 

- Jaarplanning/ agendapunten komend 
schooljaar 

- Jaarverslag 2021-2022  

 

10. Rondvraag  

N.v.t. 

11. Sluiting 

 

Indien er nog vragen zijn n.a.v. de notulen: mrem@verdi.nl 

 


