
 
 
 
Notulen vergadering Anninksschool 
 
 
Datum:  13-06-2019 
Locatie: Anninksschool 
 

1. Opening / mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.  
 

2. Nieuws van de directie  
- Formatie wordt toegelicht. De oudergeleding van de MR heeft positief advies 

gegeven en de personeelsgeleding gaat akkoord met de formatie.   
- De STOAS begroting is besproken en de MR tekent voor gezien.   
- De directeur geeft uitleg over kwaliteitskaarten met een voorbeeldkaart over Getal en 

Ruimte.  
- LIO-er Loes de Witte studeert zeer snel af en start na de zomervakantie als leerkracht 

op de Anninksschool.  
- Er komt volgend schooljaar een derde bovenbouw. Deze nieuwe bovenbouw komt in 

het lokaal waar nu Lonneke en Jeroen zitten. De nieuwe bovenbouw krijgt een 
touchscreen schoolbord, net als de andere bovenbouwgroepen. De middenbouw 
neemt het ‘oude’ digibord mee naar het hoeklokaal. 

- Het hele team krijgt 3x in het jaar (per bouw) een intervisie/reflectie door een externe 
deskundige.  

- Anouschka gaat uit het MKO, er komt geen nieuw lid.  
- Schoolplan: De directeur is bezig met het schoolplan, jaarplan en schoolgids, maar 

door alle drukte krijgt hij dit niet voor het eind van dit schooljaar af. Hij heeft uitstel 
gekregen tot eind augustus.  

- Het grasveldje bij de gymzaal wordt een ‘Tiny Tree Forest’, met o.a. fruitbomen en 
zitplekjes. 

- De onderbouw is samengevoegd tot een grote groep. Het lokaal wordt uitgebouwd en 
vernieuwd. Er komen klapdeuren naar de patio. 

 
3. Terugkoppeling GMR 

Op de agenda staan algemene zaken omtrent de opvolging van Arno en het opnieuw 
vaststellen van de reglementen voor de GMR. 
 

4. Ingekomen post 
‘De meesterlijke lesgever’ ligt in het postbakje. 
 

5. Notulen vorige vergadering/ actiepunten 
Er zijn geen bijzonderheden. 
  

6. Verkiezingen MR 
- Tijdens de vergadering is een herhaalde oproep in Parro gezet. Het verzoek is, om bij 

interesse via de mail te reageren voor 5 juli 2019. Eventueel kunnen we na de 
zomervakantie nogmaals een oproep doen.  

- Teamgeleding: Renske stelt zich niet herkiesbaar. 
- Oudergeleding: Kristel gaat uit de MR, Cindy weet niet zeker of ze na de herfstvakantie 

kan blijven. Sjoukje geeft aan eventueel nog een jaar te willen blijven. 
 

7. Begroting STOAS 
Zie nieuws van directie.  



 
8. Formatieoverzicht 

Zie nieuws van directie.  
 

9. Concept jaarverslag MR 
Het lijkt de MR handig om ruim voor de algemene ouderavond een opzetje klaar te hebben 
van het jaarverslag. Er wordt een plan van aanpak gemaakt.  
 

10. Wvttk 
- Lonneke geeft aan in het volgende schooljaar zitting te nemen in de GMR. 
- Donderdag 5 september 2019 staat de volgende vergadering op de planning.   

 

 


