
 

 

Notulen  

 

Openbare MR vergadering  

Datum:  woensdag 30 juni 2021 

Aanvang:   19.30 uur 
Locatie :  Meerpaal – Locatie Anna Paulowna 

Aanwezig:  Ed van der Vlies, Marianne Stroomer, Annemarie Dekker, Karin van der Tuin,  

Carolien Apeldoorn, Edwin de Jager, Gert Jan Riemers, Mark Vaas. 

Afwezig:  Nicolette Gerritsen, Jacquelien Planjé 
 

1. Opening en definitief vaststellen agenda (vaststellen) 

Ed opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het vaststellen van het schooljaarplan en 

het schooljaarverslag wordt toegevoegd als agendapunt 9. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen (informeren/vaststellen)  

Gert Jan gaat weg bij de Meerpaal en gaat werken op ‘t Span in Den Oever. 

Hij zal vier dagen per week werken in Den Oever en één dag per week op de Zandhorst. 

Karin is locatieleider op de Zandhorst en Gert Jan is haar supervisor. 

De Meerpaal gaat intensief samen werken met de Sluis en de directie wordt gevormd door 

Michiel Drijver en Robbert Smits (laatstgenoemde is in opleiding). De laatste drie jaren van de 

fusiegelden gaan naar de Zandhorst, die het brinnummer behoudt van de Meerpaal.  

3. Notulen MR vergadering 19 mei 2021 (vaststellen) 

• Geen notulen ivm gezamenlijke vergadering MR de Sluis 

4. Werkverdelingsplan 2021-2022 (vaststellen) 

• Zie: 20210630 Werkverdelingsplan 2021-2022.pdf 

Er verandert erg weinig ten opzichte van vorig jaar. Het gedeelte over de verplichte 

studiedagen en de aansturing van activiteiten verandert wat betreft de Meerpaal nog 

wel vanwege de samenwerking met de Sluis. Voor de Zandhorst verandert er niets in het 

werkverdelingsplan. De MR keurt dit plan goed. 

5. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (vaststellen) 

• Zie: 20210631 NPO Zandhorst.pdf 

De NPO-gelden zijn gedurende twee jaren beschikbaar i.v.m. de bestrijding van de 

gevolgen van de corona-pandemie. Met name de onderbouw heeft extra ondersteuning 



 

 

nodig en daarom zijn er extra handen in de klas nodig. Karin licht dit toe en geeft o.a. 

aan dat Simone van Haneghem van 0,5 FTE naar 0,6 FTE zal gaan en er komt een 

onderwijsassistent: Yvette.      

• Zie: 20210630 NPO Meerpaal.pdf 

Ook de Meerpaal zal de onderbouw extra gaan ondersteunen en heeft daarvoor o.a. een 

onderwijsassistent en extra uren inzetbaar. Tevens komt er aandachtstraining, zowel op 

de Meerpaal als ook op de Zandhorst.  

6. Schoolgids (vaststellen) 

De schoolgids 2021-2022 is nog gezamenlijk voor de Meerpaal en de Zandhorst. 

Voor de Zandhorst komt er in 2022-2023 een aparte schoolgids. 

De MR keurt de schoolgids 2021-2022 goed.   

7. Vakantierooster + Studiedagen (vaststellen) 

• Zie: 20210630 Vakantierooster 21-22.pdf  

• Zie: 20210630 studiedagen schooljaar 21-22.pdf 

De MR keurt de beide documenten goed. 

8. Samenvoeging Meerpaal – Sluis (informeren) 

• Zie: 20210631 Samenvoeging Sluis_Meerpaal_Zandhorst.pdf 

De MR keurt het document en de aanvraag verplaatsing van de school bij DUO (art. 84 WPO) 

goed. Een fusie-effectrapportage lijkt niet nodig.  

9. Het schooljaarplan en het schooljaarverslag worden besproken en goedgekeurd.  

Gert Jan licht e.e.a. toe voor wat betreft de Meerpaal. Veel plannen zijn afgelopen schooljaar 

niet realiseerbaar gebleken vanwege de corona-pandemie.  

Karin licht o.a. toe dat er nieuwe methode voor Engels zal komen op de Zandhorst en dat er 

een 4-jarige samenwerking zal zijn met Triade.  

10. MR 2021-2022, hoe gaan we verder (informeren) 

Volgend jaar blijft er formeel 1 MR, bestaande uit 2 werkgroepen: één voor Anna Paulowna 

(IKC Kleine Sluis) en één voor Breezand (Zandhorst). Ed biedt aan om de vergaderingen van de 

werkgroep Breezand (Zandhorst) ook te blijven voorzitten en dit aanbod wordt dankbaar 

aanvaard.   

11. Concept MR vergaderingen 2021-2022 (informeren) 

Voor de Zandhorst: 

• Woensdag 15 september 2021: 19:45 uur 



 

 

• Woensdag 10 november 2021: 19:45 uur 

• Woensdag 19 januari 2022: 19:45 uur 

• Woensdag 16 maart 2022: 19:45 uur 

• Woensdag 18 mei 2022: 19:45 uur 

• Woensdag 29 juni 2022: 19:45 uur 

De Meerpaal zal samen met De Sluis vergaderen, er ligt reeds een voorstel voor de 

vergaderdata.  

 

12. WVTT 

- Carolien vraagt of er inmiddels meer controle is op de onderhoudskosten van de panden. 

Gert Jan geeft aan dat er huismeesters zullen worden ingezet die toezicht houden op het 

onderhoud en de kosten controleren.  

- Ed en Gert Jan spreken namens de MR woorden van afscheid en dankbaarheid tot Edwin 

en Marianne. Edwin stopt met de MR omdat zijn zoon Bram naar de middelbare school 

gaat. Marianne heeft een nieuwe uitdaging gevonden op basisschool De Springschans te 

Petten.  

- Ed toont op het scherm de resultaten van het verkeersexamen en licht een en ander toe.  

Zowel op de Meerpaal als op de Zandhorst zijn alle kinderen geslaagd.  



 

 
 


