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Vergadering:  MR CBS “Het Bastion” 
Datum:  03-10-2022  aanvang: 19:00 uur in de hal op school 
Aanwezig:   Jeroen, Marco, Anneke en Carla 
Afwezig:   Carola 
Vergaderdata: 03-10-2022 
   14-11-2022 
   23-01-2023 
   27-03-2023 
   08-05-2023 
   26-06-2023 

 
Agenda/Notulen 

 
1. Opening / Vaststelling agenda 
  
Vastgesteld 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 04-07-2022 
 
 

Actielijst: 
  
Actiepunt Wie Deadline Opmerking  

Ontwikkeling 
toekomst scholen 

MB/CL  Zie punt 4 agenda. 

Jaarplan MR JV/MB  JV in overleg met 
Marco aanpassen tbv 
Bastion.  

Bezetting MR Allen  Persoonlijk mensen 
benaderen. 

 

 
3. Veiligheid RIE:  

Geen bijzonderheden 
 

4. Onderwijsinhoudelijke zaken 
 

 
Toekomst van de Klundertse scholen 
Zie Teams 
 
Visiedocument, een produkt van de werkgroepen en informatie-avonden ouders, 
team, MR ed is opgesteld. Gemeente gaat locatie(s) bepalen. Volgende stap: de 
MR-en van Klundert worden er in meegenomen. Blijft agendapunt. 
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Sectorplan corona 
Zie Teams 
 
Plan maatregelen bij besmettingen. Kleurcodering bepaalt welke actie er 
ondernomen moet worden.  
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Zie Teams 
 
Daar is weinig aan veranderd, na de update. Expertise blijft binnen de school 
ondanks wisseling leerkrachten. Met name de plusklas kan worden voortgezet. 
Dit document staat op de website van school. 
 
LeerKRACHT 22-23 
Zie Teams 
 
Twee teams, maandag en donderdag, ivm werkdagen leerkrachten. De kartrekkers 
plannen samen de werksessies, zodoende wordt er door beide teams aan dezelfde 
doelen gewerkt. 
Drie thema’s dit schooljaar: rekenen ( met sprongen vooruit), begrijpend lezen en 
spelling. 
 
Subsidie basisvaardigheden 2022 
Zie Teams 
 
Aanvraag voor de volgende activiteiten: taal, rekenen, burgerschap. Het is een mooi 
bedrag waar we veel mee kunnen doen.  
Voor 23 december horen we of onze school is ingeloot. 
 
Personele zaken 
Vacatureruimte groep 3 0,9375 groep 6 0,15 groep 7 0,575 
 
Desiree verhuist naar Lelystad. Daardoor ook voor hb/ plusklas nieuwe invulling. 
Deze is inmiddels ingevuld. 
Daniëlle en Mariët hebben in hun eigen woonplaats een nieuwe baan gevonden. 
Ingrid neemt alle IB taken op zich (groep 1 t/m 8), daardoor ook vacatureruimte in 
groep 7. 
Afwachten hoe deze vacatures ingevuld gaan worden. 
 

5. Financiële zaken 
Geen opmerkingen.  

 
6. MR bezetting 

Timon Bos heeft zich kandidaat gesteld. Hij komt een keer de vergadering bijwonen 
en zal hiervoor worden uitgenodigd. 

https://dewaarden.sharepoint.com/:b:/r/sites/BS-MR/Gedeelde%20documenten/Agenda%20en%20notulen/Bijlagen%20bij%20agenda%20en%20notulen%20MR/2022-2023/Brief%20MR%20aanvraag%20subsidie%20Basisvaardigheden%202022%20BS.pdf?csf=1&web=1&e=WJCR2W
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Cynthia zal fysiek niet aansluiten bij de MR. Ze wordt incidenteel gevraagd om bij 
beslissingen mee te stemmen. 

 
7. Rondvraag met Marco 

co2 meters ?  
Ze staan er al een aantal maanden. Ze staan in de juiste lokalen en worden op 
afstand gelezen. Als de meting te hoog is, moeten er ramen (en deuren) open. 
Leerkrachten en leerlingen moeten er alert op zijn.  
 
Energiekosten: afwachten of we vergoeding krijgen en hoeveel dat zal zijn. 
 
Internetproblemen: vergunning is naar voren gehaald. Die is noodzakelijk om het 
probleem op te lossen: grondwerk. De graafwerkzaamheden zullen spoedig starten. 
Einde van de problemen is in zicht.  
 
Marco verlaat de vergadering 
 
___________________________________________________________________ 
 
Vervolg vergadering zonder Marco 
 
 

8. G.M.R. 
Geen bijzonderheden 
 

9. Leerlingenraad 

Deze week worden de kinderen uitgekozen voor de leerlingenraad 
 

10. Ingekomen stukken 
Info MR boekjes. Jeroen neemt ze mee en geeft ze door 
 

11. Sluiting 
 
 
 


