
    

 

 

 

 

 

 

 

Datum : woensdag  28 september 2022 

 

Tijd : 19.30 uur  -  20.45  uur gezamenlijk met de 3 scholen 

   20.45 uur  -  21.15 uur per school 

 

Locatie : Lokaal groep 7/8 St Lambertus  

 

Wie : M.R. De Linde: Job Neijenhuizen, Valentijn Balsters, Michelle Schevelier en Jan Megens. 

   M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Patrick Dirks en Koen van Dorst 

   M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Manon van Summeren, Karin Adema en Jacqueline Snellen 

   Directeur: Conrad Sommerdijk. 

 

Afgemeld : Anja van Hintum 

 

Voorzitter :  Nancy van Boekel 

Notulist :  Patrick Dirks 

 

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur) 

 Agendapunten: Uitvoerende 

1. 1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De nieuwe MR leden worden geintroduceerd door Conrad. Job Neijenhuizen, 

Michelle Schevelier en Valentijn Balsters. Er volgt een voorstel ronde voor de nieuwe MR leden.  

 

Voorzitter 

2.  Vaststellen notulen 26 juni 2022 

De notulen van 26 juni 2022 worden goedgekeurd.  

 

Voorzitter 

3.  Mededelingen  

- Conrad geeft aan dat hij trots is op het feit dat De Linde, 2/3 mannelijke docenten heeft. Een unicum in 

Nederland. 

- Het schooljaar is begonnen met een terugkomdag voor de docenten van de Eiber. Het betrof oa een mooie 

wandeling door Megen gevolgd door een High Tea. 

- Er is een afscheid voor docente Susanne georganiseerd. Na 27 jaar verlaat zij de Eiber. Zij wordt opgevolgd 

door Plonja Ploegmaker en Femke Peters. 

- Conrad vertelt dat hij contakt heeft gehad met de gemeente mbt de nieuwe locatie voor de fusie. Er is een 

nieuwe projectleider vanuit de gemeente. Vrijdag 30 september volgt een bezoek  op locatie door de 

nieuwe wethouder van de gemeente en een bestuurslid vanuit Optimus (Monique Donders).  

- Audit comissie van Optimus zelf heeft bezoek gebracht aan de Eiber. Bezoek aan school om te toetsen of er 

aan de normen wordt voldaan binnen de gestelde eisen van pedagogiek en didactiek. Aangezien de 

onderzoeksresultaten de afgelopen jaren goed waren mag Optimus zelf met een audit groep de scholen 

inspecteren. Later wordt het rapport door Optimus aan de schoolinspectie verantwoord. Er volgt geen 

bezoek meer van de overheid op de scholen zelf. Het resultaat van het bezoek voor de Eiber is voldoende 

tot goed. Conrad geeft aan hier zeer tevreden mee te zijn. Het streven om binnen vier jaar naar Ecxellentie 

te gaan is nog steeds aanwezig. Kitty geeft aan dat zij de timing van de audit slecht vond zo aan het begin 

Directeur 

  

 

 

 

Notulen  M.R. vergadering 
 



van het jaar. Valentijn had de toelichting op het resultaat liever iets uitgebreiden gezien en ook positiever. 

Er volgt nog een verslag. 

- Corona speelt weer op. Conrad geeft aan dat wij volop gebruik maken van de vervangingspool. 

Schoolstichtingen leveren Fte’s aan deze pool. Obv aanlevering kan/mag je gebruikmaken van inval 

leerkrachten. Momenteel zijn er geen leerkrachten beschikbaar en is de hele pool volledig benut. Voor De 

Eiber zou dit in de toekomst lastig kunnen zijn bij meer uitval van eigen leerkrachten. Conrad geeft aan 

vanuit De Eiber toch misschien de corona regels en het protocol weer op te willen frissen bij ouders. 

 

4.  Ervaringen mbt de inloopavond van dinsdag 13 september. 

De feedback vanuit ouders en docenten op de inloopavond was grotendeels positief. Het meerdendeel van de 

ouders vond het leuk om zo informeel de klassen en de werkjes van de leerlingen te zien.  Misschien is het leuk 

om leerlingen uit groep 7/8 de volgende keer iets te laten presenteren of de ouders iets meer te betrekken. Voor 

veel van de ouders is het inmiddels wel iets bekender en de leerlingen uit de groep vinden het soms minder 

“stoer” om iets te laten zien waar klasgenootjes bij zijn. Er wordt aangegeven dat er wel een duidelijk verschil is 

tussen een inloopavond en een informatieavond. 

 

Directeur 

5.  Schoolgids 2022/2023 

De drie scholen gaan in groepjes de nieuwe schoolgids bespreken. Deze gids is een wettelijke verplichting, welke 

ieder schooljaar up to date moet zijn. Het schoolplan is en vier jaar plan. Conrad schuift bij een ieder groepje 

even aan. Er worden wat tips besproken mbt de inhoud van de gids. Indien deze bestemd is voor nieuwe ouders 

is het misschien leuk iets meer zaken te vertellen over de juffen en meesters.  

Directeur 

6.  

x 

Rondvraag en sluiting 

-  Manon vraagt naar de begin tijd van de MR vergadering. Unaniem besloten om voortaan om 19 uur te 

beginnen. 

 

21 uur: de voorzitter sluit de vergadering 

  

Voorzitter 

 

 

Schoolspecifiek deel 

Naar behoefte iedereen uiteen met zijn eigen school 

 


