
 

 

 

 
Notulen;  
Cora Verhoeven 

 
Datum; 
29-03-2022 
 

  
 

Aan/afwezigen 

Naam Geleding / functie Aanwezig Afwezig 

Cora Verhoeven Personeelsgeleding X  

Kim Peters Personeelsgeleding X  

Manon Peters Personeelsgeleding X  

Hanny Duighuisen Personeelsgeleding X  

Jason Bhagwandas Oudergeleding X  

Mechteld van Benthem Oudergeleding X  

Monica Cuppes Oudergeleding X  

Gerco Kouwenberg Oudergeleding X  

Carina Coenen Directie X  

 

 
 

1. Opening. 
Gerco opent de vergadering 19.35 uur.  
De agenda voor vandaag wordt vastgesteld, er komen een aantal punten te 
vervallen omdat stukken op een later tijdstip aangeleverd worden (Opbrengsten: 
cijfers binnen de Stichting zijn nog niet bekend, door Corona nu ook niet het juiste 
moment om goed te kunnen vergelijken) en het punt Nieuwe organisatie structuur 
Paulusschool wordt toegevoegd. 
 

 
1. Notulen vergadering 01-02-2022. 

Als er bij het bespreken van de notulen tekst of inhoud gewijzigd moet worden, wordt 



 

dat gedaan door de notulant die de betreffende notulen 
gemaakt heeft. Met aanpassingen kunnen de notulen dan op 
de site gezet worden. 
 

 
 
 
Met dank aan Kim worden de notulen vastgesteld. 
 
Nieuwe vergaderdata: Op verzoek van Cora worden de laatste twee MR 
vergaderingen verplaatst naar: 
- Woensdag 11 mei half 8 (ipv dinsdag 17 mei) 
- Woensdag 22 juni half 8 (ipv dinsdag 28 juni) 

 
 
 

2. Informatie vanuit de directie:  
 
Mededelingen en stand van zaken Formatieve ontwikkelingen  
- Vandaag opening van het Kunstproject in de speelzaal met de hele school, met 

gast Marie van de Kunstgalerie. 
- Actie Oekraïne vandaag afgerond: opbrengst 453,25 euro! 
- Vandaag is de nieuwe onderwijsassistente gestart voor 3 dagen per week in de 

groepen 3-4 
- Vacature Pedagogisch Coördinator is niet ingevuld 
- Myriam gaat twee dagen per week NT2 taken binnen de Stichting vervullen 
- Frank start met Sven BSO “De Helden” en verlaat voor 0.6 fte de Paulusschool. 

Afhankelijk of de uren passen (woensdag en vrijdag) blijft Frank voor 0.4 fte 
verbonden aan de Paulusschool. 

- Taakstelling: openstaande fte reductie opdracht van o.6 is met het vertrek van 
Frank nu door natuurlijk verloop opgelost. Door start van een negende groep is er 
weer 0.5 vacature ruimte. Plus 0.4 als Myriam NT2 taken blijft vervullen, en 0.2 
ouderschapsverlof van Kim. 

- Leerlingenaantallen en groepsverdeling: we hebben de bijgevoegde informatie 
besproken. Groepsverdeling (9 groepen) wordt vastgesteld. 

 
2A Nieuwe organisatiestructuur Paulusschool 

- In het organogram dat vorige vergadering besproken is werd uitgegaan van een 
laag in de organisatie tussen BT en de specialisten die aangestuurd zouden 
worden door de Pedagogisch Coördinator en de Didactisch Coördinator. Nu er 
geen Pedagogisch Coördinator aangesteld wordt en na evaluatie gebleken is 
dat het praktisch niet goed haalbaar is voor de Coördinator om na de lestijden 
alle overlegmomenten in te plannen heeft het MT besloten deze tussenlaag niet 
door te zetten. De schoolgrootte is niet passend voor een tussenlaag van 
Pedagogisch en Didactisch Coördinator. De praktijk vraagt inzet van L11 
specialisten op gebied van Taal/Lezen, Rekenen en Gedrag. 

- Tot de zomer wordt een extra IB-er aangesteld voor o.4 fte gezien de zorggrootte 
van de school op dit moment. Anneloes blijft aanspreekpunt, nieuwe IB-er gaat 
meekijken naar de organisatie van het werk. 

- Komend schooljaar komt er een begeleidingstraject extern voor planmatig en 
doelgericht werken, met speerpunt op rekenen. 
 

3. Financieel overzicht 2021, stand van zaken. 
Carina licht toe, er is een positief resultaat. Na uitleg geen vragen meer vanuit de MR. 

 
4. Kinderraad 



 

Afgelopen periode druk geweest met de actie voor Oekraïne, 
komende week evaluatie. 
 

 
 
 
 

5. Paulusschool op de kaart 
In het licht van Passend Onderwijs: ligt er misschien een nieuwe taak voor de 
Paulusschool in de nabije toekomst op dat gebied? Vraag aan de MR om een SWOT 
te maken. Datum voor live bijeenkomst: woensdag 13 april 19.30 uur op school. Cora 
geeft dit door aan Erik ivm reserveren vergaderruimte. 
 

6. Rondvraag 
- Jason: Is er op alle scholen een positief saldo? Antwoord: Kans en Kleur sluit 
positief af. 
- Gerco: moeten we niet kijken naar het rooster van aftreden? Jason en Mechteld 

zitten in het derde jaar. Dit komt terug op de agenda, ook Cora zit in het laatste 
jaar van de GMR. 
 

7. Sluiting 
             Gerco sluit de vergadering om 20.55 uur. Volgende vergadering notuleert Mechteld. 
 

 

Planning bijeenkomsten schooljaar 2021-2022 
 

Datum Bijeenkomst Tijd 

21-12-2021 M.R. vergadering 19.30-21.00 

01-02-2022 M.R. vergadering 19.30-21.00 

29-03-2022 M.R. vergadering 19.30-21.00 

11-05-2022 M.R. vergadering 19.30-21.00 

22-06-2022 MR. vergadering 19.30-21.00 

 


