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De MR van CBS de Fontein (hierna te noemen MR) heeft dit jaar bestaan uit vijf officiële leden. Na de 
vergadering van 24 januari 2022 heeft Soulimane besloten met de MR te stoppen vanwege 
tijdgebrek. Daarop zijn we een zoektocht naar een nieuw MR-lid Vincidorstraat gestart. Zainab 
Ardjoen heeft zich aangemeld en is per 27 juni 2022 officieel aangesloten bij de MR als 
vertegenwoordiger van de oudergeleding Vincidorstraat. Voor de oudergeleding Kameelstraat gaat 
de zoektocht door, het is ons dit jaar niet gelukt hier een vertegenwoordiger voor te vinden. 
Elvera heeft na jaren trouwe MR-dienst besloten te stoppen met de MR. Zij heeft op 24 juni 2022 
haar laatste vergadering bijgewoond. Juf Iris volgt haar als personeelslid vanuit de Kameelstraat op. 
In het schooljaar 2021-2022 hebben er vijf vergaderingen plaatsgevonden, waarvan één online 
vanwege coronamaatregelen.  
 
Voorzitter: juf Wieke 
Plaatsvervangend voorzitter: Sanae Sennouni  
Secretaris: juf Mirthe 
 
  
De volgende stukken zijn dit schooljaar besproken en ingestemd:   

 

JAARVERSLAG MR 2021/2022 

 
DATUM ONDERWERPEN  

04-10-2021 Vaststellen Jaarplan 

 

Goedgekeurd 

 Jaarverslag MR 2020/2021 Goedgekeurd 

 Doel: contact ouders vergroten We gaan kijken naar de 

mogelijkheden om een digitale 

brievenbus in de Schoolapp te 

verwerken. 

06-12-2021 

Online! 

Sollicitatieprocedure locatieleider 

Kameelstraat regulier 

Procedure besproken, Elvera 

neemt plaats in de 

sollicitatiecommissie. Wieke 

houdt ons op de hoogte van 

vorderingen. 

 Stand van zaken rondom 

coronamaatregelen 

Testen worden op school 

uitgedeeld. Leerlingen testen 

thuis i.v.m. AVG.  

In geval van schoolsluiting blijft 

EOA open i.v.m. 

risicoleerlingen.  

 Concept schoolbegroting Ingelicht over NPO-middelen en 

Explora.  

 Evaluatie risicoanalyse n.a.v. 

verslag Arbodienst 

Dit is een bovenschoolse taak 

geworden. 

24-01-2022 Update nieuwe locatiedirecteur Suzanne Brenders wordt de 

nieuwe locatiedirecteur 

Kameelstraat Regulier. 

Procedure goed. 
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 Evaluatie ambities MR We zouden graag meer 

draagvlak creëren onder 

ouders. We stappen over op 

een andere app, Parro. Dit zet 

de digitale brievenbus on hold.  

 Enquête leerlingen Staat op de planning, nog niet 

afgenomen.  

 Koersplan Het koersplan is met een jaar 

verlengd als gevolg van corona. 

 Protocol Leerlingenvervoer en 

Veiligheid 

Goedgekeurd. 

 Leerlingaantal Vraag aan directie: Wat is het 

maximum leerlingaantal per 

klas? Gekeken naar doelgroep 

en lokaalgrootte. Wordt 

uitgezocht. 

04-04-2022 Werkverdelingsplan 2022-2023 Nog niet vastgesteld. Zorgen 

uitgesproken over het 

welbevinden van collega’s, er 

komt veel op iedereen af en de 

werkdruk is hoog. 

 Vakantieregeling Nog niet bekend.  

 Formatieplan volgend schooljaar Goedgekeurd 

Notitie aannameprocedure 

orthopedagoog: procedure 

onduidelijk, eerst was dit een 

taak van een leerkracht, nu een 

baan.  

27-06-2022 Werkverdelingsplan 2022-2023 Onduidelijkheid over ‘invulling 

werkdrukverlaging’ en over 

‘formatie’, beiden locatie 

Vincidorstraat. Als het volgens 

procedure verloopt, is dat goed. 

Dit jaar is het niet volgens dit 

plan verlopen, dat is een 

aandachtspunt.  

Goedkeuring doorgeschoven 

naar volgend jaar. 

 Vaststelling schoolgids aankomend 

schooljaar 

Goedgekeurd 

 Vergaderdata MR nieuwe 

schooljaar 

Goedgekeurd 

 Schoolkalender vaststellen Vastgesteld 

 Vaststellen schooljaarplan Met een jaar verlengd, focus 

verschuift wel naar EDI en 

opbrengstgericht werken. 

Goedgekeurd 

 NPO-gelden Deze gelden gaan besteed 

worden aan het EDI-traject een 

opbrengstgericht werken. 
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Daarnaast wordt er voor 2 FTE 

onderwijsassistenten 

aangenomen, één per locatie 

regulier. 

 MR-leden 2022-2023 Zainab neemt zitting in de MR 

als ouderlid Vincidorstraat. 

Iris neemt de taak van Elvera 

als personeelslid Kameelstraat 

vanaf 2022-2023 over. 

 Schooltijden Vincidorstraat Een onderzoeksbureau gaat 

begin schooljaar 2022-2023 een 

onderzoek starten onder alle 

betrokken partijen. 

 


