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Lopend jaarverslag MR De Diabolo 2021-2022 
 
 

Inleiding 
 
In dit lopend jaarverslag wordt de agenda, besluitenlijst en jaarverslag gecombineerd in één document.  
Iedere vergadering wordt het lopend jaarverslag aangevuld met de actuele agenda, de genomen besluiten en 
punten voor het jaarverslag. Op de manier is dit een levend document voor de MR van de Diabolo. Na het 
afsluiten van het schooljaar wordt het lopend jaarverslag vastgesteld als jaarverslag. 

 
 
Jaarverloop 
 
Oktober 
04-10-2021 15:45 
 
November 
02-11-2021 19:30 (MS Teams) 
 
Januari 
13-01-2022 15:30 (MS Teams) 
 
Maart 
15-03-2022 19:30 (MS Teams) 
 
Mei 
16-05-2022 15:30 
 
Juni 
23-06-2022 15:30 
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Agenda MR vergadering 04-10-2021 
 
Start  15.45 
Voorzitter Dennis 
Notulist Lisa 
 
Afwezig: Helma, Diana aanwezig van agendapunt 1 t/m 3. 
 
1. Opening 
2. Jaarverslag 2020-2021 
3.  Onderwijs plan NPO 
4. Vaststellen taakverdeling 
5. Vaststellen jaarplan 2021-2022 
6. Vaststellen scholingsbehoefte  
7. Rondvraag 
 
Opening (mededelingen door directie) 
Thema-onderzoek inspectie: 
Vandaag is de inspecteur op school geweest. Het betrof een thema-onderzoek over leskwaliteit, zonder 
beoordeling. Er is wel een nabespreking geweest met directie en bestuur. Hieruit bleek dat de basis op de 
Diabolo goed op orde is. Er valt nog winst te behalen in het differentiëren. 
Het Martin Buber 
De plannen voor HMB mogen worden ingediend. Er zijn ook plannen om in Kerkrade een tienerschool te creëren 
(10-14 jaar). In den lande gebeurt dit al vaker, maar in deze regio is het nieuw. Diana verkent of dit een 
mogelijke kans is voor de Diabolo. 
Kernteam 
Het oude MT is niet meer. Daarvoor in de plaats zijn er kernteams gekomen. Er is een kernteam organisatie 
(Diana, Larissa, Saskia) en een kernteam onderwijs (Larissa, Helma, Lisa, Kyara). Op die manier worden de 
specialisten meer op hun kwaliteiten ingezet. 
Schoolfruit 
We zijn wederom ingeloot voor het schoolfruit. Dit start na de herfstvakantie. 
Stagiaires 
School is een samenwerking met VISTA collega aangegaan. Dat betekent dat er meer stagiaires op school zijn 
(in elke klas minimaal één), maar dat er een collega van VISTA komt ondersteunen bij het begeleiden.  
Leerlingenraad 
De nieuwe leerlingenraad is erg enthousiast. Ze hebben met name milieubewuste plannen. Diana begeleidt 
de leerlingenraad niet meer. Dat doet Larissa nu. 
Schoolverlaterskamp 
De kinderen van groep 8 gaan ver weg op kamp: in Zwolle. De eerste reacties van ouders waren positief. 
Dennis geeft aan dat er veel ouders zijn die willen helpen, mits ze op tijd weten wanneer het kamp is. 
Vervanging 
Er zijn geen vervangers meer. Folkert (onze clustervervanger) is fulltime ingezet in groep 6, zolang Kyara 
afwezig is. Jos en Alyssa vangen groep 4 op wanneer Helma er niet is. Nicolle en Lisa hebben tijdelijk hun 
werktijdfactor uitgebreid. Er zijn nog geen mensen afwezig vanwege griep o.i.d. Als het griepseizoen start, 
dan zullen er hoogstwaarschijnlijk groepen een dag thuis moeten blijven. 
 
Jaarverslag 2020-2021 
Het jaarverslag is goedgekeurd. 
 
Onderwijs plan NPO 
Het NPO plan is duidelijk. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Dennis heeft namens de MR getekend. 
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Vaststellen taakverdeling 
De taakverdeling blijft ongewijzigd. Dennis is voorzitter. Lisa en Helma zijn afwisselend notulist.  
 
Vaststellen jaarplan 2021-2022 
Er staan op een plek in het jaarplan nog de jaartallen van vorig schooljaar. Voor de rest zijn er geen op- of 
aanmerkingen. Dennis past dit aan en dan is het jaarplan vastgesteld. 
 
Vaststellen scholingsbehoefte 
10 november cursus begroting GMR (MS Teams) 
Aangezien wij geen begroting maken, slaan we deze cursusavond over. 
25 november eerste Thema avond GMR (Movare-huis Landgraaf) 
Er worden wederom drie nascholingen aangeboden: beginnerscursus, gevorderdencursus, cursus 
voorzitter/secretaris. De eerste twee nascholingen hebben we reeds allemaal doorlopen. Aangezien de 
zittingstermijn van Sylvia en Dennis dit jaar afloopt, zien zij af van de derde nascholing. Lisa neemt hier wel 
aan deel. 
 
MR verkiezingen - tijdpad 
Vergadering november: brief verkiezingen opzetten, men kan zich aanmelden t/m 31 december. 
Vergadering januari: aanmeldingen bekijken, kandidaten berichten hoe zij zich aan ouders kunnen 
voorstellen, ouders via Parro op de hoogte stellen van kandidaten. 
Vergadering maart: verkiezingen laten plaatsvinden, stemmen tellen (indien nodig) 
Vergadering mei: nieuwe kandidaten uitnodigen en laten deelnemen. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen items voor de rondvraag. 
 
Actie: 
- Lisa nodigt Larissa uit deel te nemen aan (het eerste deel van) de volgende vergadering. 
- Lisa schrijft zich in voor de thema-avond MR. 
- Lisa verdiept zich in mogelijkheden om ouders digitaal te laten stemmen (MR verkiezingen). 
- Dennis past de jaartallen in het jaarplan aan en stuurt het nogmaals door. 
- Dennis verstuurt het MR regelement voorafgaand aan de volgende vergadering. 
- Allen: in de nieuwsbrief van oktober een stukje plaatsen namens de MR. 
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Agenda MR vergadering 02-11-2021 
 
Start  19.30 
Voorzitter Dennis 
Notulist Lisa 
 
Afwezig: Helma, Diana aanwezig bij agendapunt 1. 
 
1. Opening 
2. Verkiezingen oudergeleding 
3. Rondvraag 
 
Opening (mededelingen door directie) 
Oktobertelling 
Deze maand begrotingsgesprek bij Movare. Leerlingaantal is iets gegroeid en dat betekent dat school voor 
komend schooljaar niets hoeft in te leveren. 
Corona maatregelen 
Indien er n.a.v. de aangescherpte maatregelen een nieuw advies vanuit de P&O raad komt, dan zal Movare 
dit volgen. Hierover is nu nog niets bekend. 
RI&E 
Wordt geagendeerd voor de vergadering van januari. Diana kan dan e.e.a. toelichten en vragen beantwoorden. 
 
Verkiezingen oudergeleding MR 
Het tijdpad m.b.t. de verkiezingen is uitgewerkt en taken zijn verdeeld. Zie volgende pagina. 
 
Inhoud aankondiging MR verkiezingen 
- Onderwerp: aankondiging MR verkiezingen 
- Inleiding: twee ouderleden hebben een termijn van 3 jaar gehad, er komen 2 ouderplekken beschikbaar. 
- Kern 1: wat is MR, waarom willen we dat ouders zich aanmelden (doel en rol) 
- Kern 2: kandidaatstelling, 2 aanmeldingen = lid, meer aanmeldingen = verkiezingen 
- Afsluiting: aanmelden kan tot 31 december via e-mail 
 
Inhoud reactie op aanmelding 
- Bedankt voor de aanmelding 
- Verzoek tot kort stukje waarin kandidaat zich voorstelt: reden tot kandidaat stellen, betrokkenheid bij 

school (welke kinderen), achtergrond informatie (beroep, leeftijd, e.d.). 
- Vraag om foto mee te sturen. 
- Aanmelding staat gelijk staat aan lid worden indien er 2 of minder kandidaten zijn 
 
Rondvraag 
Agendapunten voor de volgende vergadering (naast de reguliere punten): 
- RI&E, indien er vragen zijn voor Diana 
- Kennismaking met Larissa (intern begeleider) 
- Nascholing GMR, toelichting door Diana 
- Thema-avond MR, toelichting door Lisa 
 
Actie: 
- Lisa nodigt Larissa uit deel te nemen aan (het eerste deel van) de volgende vergadering. 
- Lisa vraagt Frans naar brievenbus voor verkiezingen. 
- Diana verstuurt het plan van de RI&E voorafgaand aan de vergadering van januari. 
- Allen: acties m.b.t. tijdpad verkiezingen, zie volgende pagina. 
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Tijdpad MR verkiezingen, schooljaar 2021-2022 
 
 
Wanneer?   Wat?        Wie?                   
 
ma 8 november  concept ‘aankondiging MR verkiezingen’ doorsturen  Dennis 
     concept ‘reactie op aanmelding’ doorsturen   Lisa 
 
6 - 10 november  via e-mail beide concepten finetunen    PMR, OMR 
 
ma 13 november  parro bericht plaatsen ‘aankondiging MR verkiezingen’  Lisa 
 
13 nov - 31 dec  reageren op binnenkomende aanmeldingen   Dennis 
 
eind november    reminder aankondiging MR verkiezingen in nieuwsbrief  Diana 
 
halverwege december  reminder op parro (alleen indien minder dan 2 kandidaten) Lisa  
 
13 januari   aanmeldingen kandidaten doornemen (tijdens vergadering) PMR, OMR 
 
17 januari - 18 februari ‘presentatie’ kandidaten via Parro delen   Lisa 
 
februari   stembriefjes en enveloppen in orde maken   Lisa, stagiaire 
     noteren welke leerlingen 1 of 2 stembriefjes krijgen  Lisa 
 
7 maart   stembriefjes en enveloppen meegeven aan leerlingen  team 
     stembus op centrale plek plaatsen    Lisa 
     bericht op parro plaatsen met werkwijze stemmen  Lisa 
 
7 - 14 maart    mogelijkheid tot inleveren stembriefjes   ouders 
 
11 maart   reminder stembriefjes inleveren op parro   Lisa 
 
14 maart   sluiting stembus      Lisa 
 
15 maart   stemmen tellen (tijdens vergadering)     PMR 
 
15 maart   kandidaten per e-mail op de hoogte stellen van uitslag  Dennis 
 
16 maart   ouders op de hoogte stellen van uitslag    Lisa 
 
16 mei   verkozen leden nemen deel aan de vergadering   PMR, OMR 
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Agenda MR vergadering 13-01-2022 
 
Start  15.30 
Voorzitter Sylvia 
Notulist Helma 
 
Afwezig: Dennis 
 
1. Opening 
2. RI&E 
3.  Preventieplan 
4. Schoolplan 
5. School(jaar)begroting) 
6. Nascholingen 
  - GMR: toelichting door Diana 
  - Thema-avond: toelichting door Lisa 
7. Verkiezingen MR 
8. Rondvraag 
 
Opening  
 
RI&E  
Het plan is recent aangepast. Er zijn nog een aantal lopende zaken. De MR heeft het plan nog niet uitvoerig 
kunnen bekijken. Wij zullen per mail reageren naar Diana.  
 
Preventieplan  
Zie bovenstaande.  
 
Schoolplan  
Diana is hier nog niet mee gestart. Er komt een nieuw schoolplan. Hier worden we nog over geïnformeerd.  
 
School(jaar)begroting)  
De formatie blijft intakt. Een mobiliteitstraject voor boventallige leerkrachten is niet nodig. Het 
leerlingaantal blijft nagenoeg gelijk. We hebben ruimte voor een vervanger van 0,6000 FTE. Er is een extra 
groep. Diana zal proberen om Vivian, die nu in een vervanging werkt, te kunnen behouden. Ze is hierover in 
gesprek met Movare. Er is wel iets veranderd met betrekking tot de telling. Per 1 februari is er een nieuwe 
telling. Deze gaat uit van een kalenderjaar. Er komt een overgangsjaar van 2022/2023. Diana wordt hier nog 
uitgebreid over geïnformeerd tijdens het directieberaad. De NPO-gelden worden minder. Nadine is bekostigd 
vanuit de werkdrukmiddelen, maar zal in de vaste formatie worden opgenomen.  
 
Hevo  
Maandag a.s. woont Diana een overleg bij m.b.t. de onderzoeken die zijn gedaan door Bureau Hevo. Het gaat 
over toekomstperspectief voor de leerlingen van basisschool Centrum Kerkrade. Er zijn relatief veel scholen. 
Alle schoolgebouwen zijn verouderd. Wat is gunstig voor huisvesting en onderwijs én kosten? Er komt 
informatie over een mogelijke samenwerking en/of fusie. Diana zal ons tijdig informeren.  
 
Nascholingen  
 
- GMR: toelichting door Diana  
De begroting werd toegelicht. Hoe deze is opgedeeld. Geen nieuwe informatie. Diana stuurt ons een verslag 
toe. Pagina 7 van 7  
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- Thema-avond: toelichting door Lisa  
Lisa heeft de thema-avond “voorzitter en secretaris” gevolgd. Het was weer veel herhaling. Wanneer we 
volgend schooljaar starten met een nieuwe formatie binnen de MR, is het wenselijk dat Lisa of Helma de taak 
van voorzitter of zich neemt. Voor de nieuwe oudergeleding is het wenselijk dat zij de startcursus volgen.  
 
Verkiezingen MR  
Karin Offermans heeft zich officieel aangemeld. Ze is nu lid van de MR. Er is nog geen tweede aanmelding, 
Kimmy heeft wel interesse, maar de officiële verkiezingen hadden niet haar voorkeur. Wanneer Kimmy geen 
zitting wil nemen, zal Sylvia overwegen in de MR te blijven.  
 
Rondvraag  
Voor de vakantie hebben we een gesprek gehad met P&O als reactie op onze brief aan het CVB i.v.m. onze 
zorgen over het lerarentekort en het vertrek van Alyssa. Het was een fijn gesprek en we zijn weer wat wijzer, 
namelijk:  
- Gezien het lerarentekort wordt nieuwe leerkrachten een contract aangeboden. Onderwijsassistenten krijgen 
een contract wanneer ze worden aangenomen in de formatie en worden ingezet via Wiertz wanneer ze uit de 
NPO gelden worden betaald. Dit omdat de NPO gelden na volgend schooljaar eindigen.  
- Door veranderde wetgeving blijft de onderwijswerkgever ook na het beëindigen van een contract gedurende 
enkele maanden verantwoordelijk voor het doorbetalen. Dit is een van de redenen dat krachten die uit NPO 
gelden worden betaald, geen contract kan worden aangeboden.  
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt en inmiddels worden onderwijsassistenten die via Wiertz worden ingezet 
wél doorbetaald in de vakantie.  
- Door het lerarentekort worden onderwijsassistenten steeds vaker voor oneigenlijke taken ingezet. Dit is niet 
de bedoeling, maar heeft soms de voorkeur boven bijvoorbeeld het naar huis sturen van groepen. De GMR 
heeft hier dit schooljaar een speerpunt van gemaakt. Verslagen van de GMR worden regelmatig in de Movare 
nieuwsbrief gedeeld voor wie hier meer over wil lezen.  
 
Actie:  
 
- Lisa neemt contact op met Kimmy m.b.t. de vrije plek binnen de MR.  
- Lisa/ Helma Reactie per mail naar Diana m.b.t. RI&E.  
- Lisa/ Helma Op de agenda van maart komt het schoolplan en de schooljaarbegroting.  
- Lisa/Helma Volgend schooljaar de derde vergadering plannen in eind januari begin februari.  
- Lisa stuurt twee weken voorafgaand aan de vergadering de agenda rond zodat we alle stukken ruim van 
tevoren kunnen doornemen. 
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Agenda MR vergadering 29-03-2022 
 
Start  19.30 u. 
Voorzitter Sylvia 
Notulist Lisa 
 
Afwezig: Dennis 
 
1. Opening 
2. Schoolplan 
3. School(jaar)begroting (informatief + advies) 
4. Jaarkalender (informatief) 
5.  Schoolformatie (instemming P-geleding) 
6.  Schoolondersteuningsprofiel (advies) 
7. Werkverdelingsplan* (instemming P-geleding) 
6. Nascholingsaanbod 
7.  Evaluatie verkiezingen MR 
8.  Verkiezingen GMR 
9. Rondvraag 
 
*Werkverdelingsplan staat op de planning voor april. Indien dit nog niet af is, wordt dit agendapunt verplaatst 
naar het volgende overleg. 
 
Opening 
- José is ziek, dit zal wat langer duren. Diana heeft deze week een gesprek met een vervanger voor 3 dagen. 
De overige 2 dagen neemt Nadine de groep over. 
- De eerste verkenning m.b.t. samenwerking tussen de Kerkraadse scholen door HEVO is geweest. De volgende 
stap is dat met de gemeente en Movare wordt onderzocht wat behoeften zijn m.b.t. de gebouwen. Dit traject 
zal in juni worden afgesloten. De uitkomst daarvan is nu nog onbekend, maar er zal in de toekomst in ieder 
geval sprake zijn van een vorm van samenwerking. De scholen zijn nu zelf aan zet. 
- Het projectgroep m.b.t. de tienerschool is momenteel op de lange baan geschoven. Ook hier zijn de scholen 
aan zet. Pas 1 juni wordt definitief duidelijk of HMB door kan gaan. 
- Vanuit de interne audit kwamen drie aandachtspunten: het verkennen van een gedegen visie, het verbeteren 
van een cyclische manier van werken m.b.t. kwaliteitszorg en eenduidigheid in de aanpak van het directe-
instructiemodel. Dit laatste wordt opgepakt door een teamnascholing. Voor de rest bleek uit de interne audit 
dat de basis op BS de Diabolo goed in orde is. 
 
Schoolplan 
Aangezien nog niet duidelijk is welke kant de school op wil m.b.t. het traject met HEVO, is het nog niet 
mogelijk het schoolplan nu definitief te maken. Hier wordt op een later moment op teruggekomen. 
 
School(jaar)begroting 
Het leerlingaantal is nagenoeg gelijk gebleven. De formatie blijft ook gelijk. Diana laat de begroting digitaal 
zien en geeft een toelichting. De MR vraagt of dit via de mail gedeeld kan worden, zodat e.e.a. kan worden 
nagelezen. De hoogte van de gelden vanuit de NPO regeling zijn nog niet bekend. Er wordt uitgegaan van 
125.000 EUR plus gelden vanuit de gemeente, maar dit is nog niet definitief.  
 
Jaarkalender 
Diana licht de urenberekening van volgend schooljaar toe. Nadat de vakanties en verplichte vrije dagen 
worden weggestreept, blijven er 12 vrije vrijdagmiddagen, de vrijdag voor de zomervakantie en 5 studiedagen 
over. Groep 1 maakt 783,5 uren, de overige groepen maken 968,5. Er is dan een marge van 43 uur voor 

eventuele calamiteiten. Eventueel is er de mogelijkheid om de groepen 2 en 3 de carnavalsvrijdag vrij te 
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geven. 
 
Schoolformatie 
Er wordt vooralsnog uitgegaan van 8 groepen met slechts enkele kleine wijzigingen in de groepsbezetting. 
Eventueel is er vanuit de NPO gelden nog ruimte voor een extra leerkracht. Deze mag pas worden ingezet als 
de basisformatie binnen Movare helemaal rond is, dus informatie hierover volgt later in het schooljaar. 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Het schoolondersteuningsprofiel is nog niet af. Dit heeft momenteel geen prioriteit, omdat er geen 
aanpassingen zijn t.o.v. eerdere versies. Indien nodig wordt dit verschoven naar een volgende vergadering. 
 
Nascholingsaanbod 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het huidige nascholingsaanbod. Volgend schooljaar is het wenselijk de 
MR-start nascholing met de gehele MR samen te volgen; hopelijk fysiek. 
 
Evaluatie verkiezingen MR 
De verkiezingen zijn goed verlopen, al waren sommige stappen uit het tijdpad niet nodig. Een volgende keer 
kan dit tijdspad als leidraad worden gebruikt. 
 
Verkiezingen GMR 
Vanwege een technisch probleem hebben wij de e-mail omtrent de GMR verkiezingen pas laat gekregen. Het 
is wel nog gelukt deel te nemen aan de verkiezingen. Alle huidige leden zijn herkozen. 
 
Rondvraag 
RI&E: veel items staan op ‘niet verholpen’. Dit schetst de indruk dat de veiligheidssituatie niet op orde is. 
Enerzijds zijn het zaken die nog opgepakt dienen te worden; anderzijds zijn het taken die al opgepakt zijn, 
maar niet up-to-date vermeld staan. Een hoop items moeten voor 1-7-2022 verholpen zijn. Helma en Lisa 
pakken dit op met de preventiemedewerkers. 
MR e-mailadres: Dennis krijgt de e-mails van de MR niet meer direct op zijn telefoon binnen. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe oplossing. 
 
Actie: 
 
- Diana zorgt voor een uitdraai van de school(jaar)begroting. 
- Lisa plant het schoolondersteuningsprofiel in voor een nieuwe vergadering. 
- Lisa nodigt Kimmy en Karin uit voor de vergadering van 16 mei. 
- Helma en Lisa versturen een verzoek voor nieuwe datum voor de vergadering van juni. 
- Lisa past het tijdpad MR verkiezingen aan naar een algemeen draaiboek. 
- Lisa vraagt aan Folkert om te regelen dat de e-mails van de MR direct bij Helma en Lisa binnenkomen. 
- Helma en Lisa stellen bovenstaande vragen aan de preventiemedewerkers. 
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Agenda MR vergadering 16-05-2022 
 
Start  15.30 u. 
Voorzitter Lisa 
Notulist Helma 
 
Aanwezig: Sylvia, Lisa, Karin, Kimmy en Helma. 
Afwezig: Dennis & Diana.  
 

Agenda: 

1. Opening  

2. Voorstellen nieuwe leden  

3. Concept schooljaarplan (instemming)  

4. School(jaar)begroting (informatief + advies)  

5. Concept werkverdelingsplan (instemming P-geleding) 

6. Concept schoolgids (informatief)  

7. Ambitiegesprek MR + directie 

8. Vergaderplanning 2022-2023  

9. Rondvraag 

Notulen: 
 

1. Opening 
2. Voorstellen nieuwe leden 
 

Welkom Kimmy en Karin. 
We hebben kennis gemaakt met elkaar en verheugen ons om volgend schooljaar samen te mogen werken met 
Karin en Kimmy.  
 

3. Concept schooljaarplan (instemming) 
Lisa vertelt dat Diana vandaag niet aanwezig is omdat het kernteam, samen met onderwijsbegeleidingsdienst 
BCO aan het oriënteren is waar we ons de komende jaren op gaan richten met betrekking tot de missie – visie 
van BS De Diabolo.  
Het schooljaarplan wordt later dit schooljaar besproken.  
 

4. School(jaar)begroting (informatief + advies) 
We hebben de school(jaar)begroting samen bekeken. De MR is voldoende geïnformeerd. 
  
 

5. Concept werkverdelingsplan (instemming P-geleding) 
De MR heeft het werkverdelingsplan gelezen. Het concept is reeds ingevuld en woensdag wordt dit met het 
team besproken.  
Wij adviseren om leerkrachten die parttime werken en de fulltime verantwoordelijkheid dragen in uren te 
compenseren. Lisa en Helma zullen dit woensdag a.s. met het team bespreken. 
Wanneer het werkverdelingsplan met het team besproken is kan de personeelsgelding instemming geven.  
 

6.  Concept schoolgids (informatief) 
De schoolgids is nog niet definitief. 
 

7. Ambitiegesprek MR + directie 
De MR heeft als ambitie om meer zichtbaar te worden voor ouders. Daarnaast willen wij een stukje PR voor 
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onze rekening nemen en een streven naar een duidelijke jaarplanning.  
Twee keer per jaar organiseert de GMR thema-avonden voor de MR. Bij de start van het schooljaar 2022/ 
2023 zullen wij inventariseren welke thema-avond wij eventueel willen bijwonen.  
 
Ouders hebben behoefte aan duidelijke informatie m.b.t. het onderwijs.  
Wij streven ernaar om ouders goed over onderwijsinhoudelijke zaken te informeren. Op dit moment is dit 
verschillend per groep. Focus op inhoud en afstemming onderling is wenselijk.  
 

8. Vergaderplanning 2022-2023 
De MR zal, volgend schooljaar, vergaderen op maandagmiddag. De vergadering zal dan starten om 15:10 
uur. 
Wij plannen 7 vergadermomenten zodat op het einde van het schooljaar meer ruimte is om de stukken 
(schoolgids, begroting, werkverdelingsplan, etc.) voor het komende jaar door te nemen.   
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
 
 

 
 


