
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : Woensdag 29 september 2021 
 
Tijd : 19.00 uur  -  20.30  uur gezamenlijk met de 3 scholen 
  
 
Locatie : St Lambertus te Haren  
 
Aanwezig : M.R. De Linde: Lyn van kessel, Lieke van Rixtel en Hans van Loon 
   M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Anja van Hintum, Koen van Dorst en Patrick Dirks 
   M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Manon van Summeren, Karin Adema en Jacqueline Snellen 
   Directeur: Conrad Sommerdijk. 
 
Afgemeld : Jan Megens 
 
Voorzitter :  Anja van Hintum 
Notulist :  Patrick Dirks 
 

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur) 
 Agendapunten: Uitvoerende 

1. 1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Jan Megens heeft zich afgmeld. Hij komt eventueel later.  
Het is de eerste keer dat Koen van Dorst bij de vergadering is, als nieuw MR lid vanuit Haren. 

Voorzitter 

2.  Vaststellen notulen donderdag 17 juni 2021 
De notulen van donderdag 17 juni 2021 worden vastgesteld. Conrad plaatst deze op de website. 

Voorzitter 

3.  Mededelingen  
Het woord is aan Conrad. Afgelopen tijd hebben er een aantal activiteiten plaats gevonden. 
-Mini-studiedag in het kader van teambuilding. – 65 jarig bestaan van de Sint Lambertusschool is 
gevierd. Kortom de afgelopen vier weken zijn positief verlopen. 
Vervolgens laat Conrad weten dat hij druk bezig is met de “vervangingspool” op school. De 
beschikbaarheid en mogelijkheid om afwezigheid op te vangen is klein en is een uitdaging.  
Momenteel  lukt het om de eerste dag op te vangen, maar daarna worden dag 2 en 3 lastig.  
Hij gaat hier mee verder om het op te lossen. 
Er moet nagedacht worden om nu na de Corona beperkingen hoe verder te gaan met toegang tot het 
schoolplein voor andere dan de kinderen. Met name kleine kinderen en ouders.  
Nu gaat het goed met het afscheid nemen voor het schoolplein, maar een vast beleid zou fijn zijn. 

Directeur 

4.  Locatie besprerking nieuwbouw 
Conrad geeft aan dat mede met het oog op de bijeenkomst van morgen (30 september) van de advies 
groep en de stuurgroep fijn zou zijn als zij als adviegroep een “advies” kunnen uitbrengen aan de 
stuurgroep. Dit advies zouden de beste 3 lokaties moeten zijn welke wij als MR aan de adviesgroep 
meegeven. Conrad stelt voor dat wij in groepjes uiteengaan en de lokatielijst van de gemeente 

Directeur 
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doornemen en de lokaties bespreken om vervolgens aan Conrad mee te geven voor morgen. Wij gaan 
als MR-groepje per dorp uiteen. Na 20 minuten komen de groepjes weer bijelkaar en wordt eea 
besproken. Conclusie is dat Conrad namens de adviesgroep de lokaties langs de Noord-Zuid, Mgen Zuid-
Oost, Herstraat Noord en Herstraat Zuid(de twee boerderijen en het terrein achter de Texaco) 
aanbrengt als voorkeur vanuit de MR. 
Het blijkt dat de ouders en docenten binnen de MR er gezamerlijk overeens zijn dat de andere lokaties 
gezien logistiek oogpunt en verkeersontsluiting niet de voorkeur verdienen. Conrad neemt dit mee. 
 

5.  Fusie Effect rapportage 
Met het oog op de tijd en de afwezigheid van Jan Smit wordt besloten dit even te parkeren. 

Directeur 

6.  Rondvraag en sluiting 
Kitty vraagt hoe lang een eventueel traject kan gaan duren mede met het oog op onteigening van 
grond en bestemmingwijziging. Conrad weet dit niet precies maar is bang dat dit lang kan duren. Een 
vraag is ook of een fusie halverwege het jaar of schooljaar kan. Antwoord is dat dat zeker moglijk is. 
De schoolgids is reeds gepubliceerd. Echter normaal moet dit door MR goedgekeurd worden. Zal 
volgen jaar weer zo gebeuren. 
Conrad geeft aan dat de begroting voor het schooljaar in jan 2022 klaar zal zijn. Er wordt nog 
gevraagd naar budget van MR mede met oog op opleidingen. 
Karin en Jaqueline maken jaarverslag van MR. 
 
 
De Voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur  

Voorzitter 

 
 

Schoolspecifiek deel 
Naar behoefte iedereen uiteen met zijn eigen school 

 


