
 
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 21 maart 2022  

Tijdstip:  19.30 

Locatie:  Docentenkamer 

Aanwezig: Titia Nossin-Bouma (vz), Elles Talma, Tom Beek, Rixt Kok, Ton Ranzijn 

Afwezig: Loek Iedema, Hester Hofma, Anique Huizinga 

Gasten: Jaap van der Heide  

AGENDA 

1. Welkom  

2. Kennismaking Jaap van der Heide 

We hebben kennisgemaakt met bestuurder Jaap van der Heide van CBO Meilân en een open en prettig 

gesprek gehad. Jaap heeft de drie pijlers voor het koersplan 2023-2027 uitgelegd.  

3. Vooruitblik op formatiebegroting komend schooljaar (1e contouren maart) 

We hebben de aangeleverd contouren van de formatie besproken. Vanuit de personeelsgeleding zullen 

de wensen van het team geïnventariseerd worden.  

4. Aanvullingen agenda 

Geen  

5. Notulen vergadering 1 februari 2022 (vaststellen) 

Geen op- en aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld.  

6. Mededelingen 

Geen. 

9. Ingekomen stukken  

Zie punt GMR.  

10. Stand van zaken school 

11. Uit de school 

Jubileum: juf Marlies 

In blijde verwachting: juf Marijn en juf Marleen 

12. Uit het ouderpanel  

Aanstaande donderdag vindt het eerste ouderpanel van het schooljaar plaats. Hierbij zullen namens de 

MR twee leden aanwezig zijn.  

13. Uit de GMR  

a) Verslag GMR 08-12-2021 

b) Agenda GMR 09-03-2022 

c) Handout communicatie  

d) Handout werkdruk 

14. Hoofdpunten formuleren voor het MR verslag in de Burchtberichten 

Op 22 maart is de bestuurder van Meilân, de heer Jaap van der Heide, aangesloten bij de vergadering. 

Na een kennismaking is gesproken over de eerste indrukken van de bestuurder ten aanzien van 

Meilân, daarnaast is gesproken over de drie pijlers voor het nieuwe koersplan en is aan de leden van 

de MR gevraagd een schets te geven van de school.  

Na het vertrek van de heer van der Heide heeft de MR gesproken over de eerste contouren van de 

formatie, waarna afgesproken is dat de personeelsgeleding de wensen van het team inventariseert.  



 
15. Rondvraag   

De voorbereiding van de ouderavond is gestart. Besloten is om deze een aantal weken later plaats te 

laten vinden dan eerder gepland was.  

16. Afsluiting   

 

Rooster van aftreden:   

Elles 2020-2023 (1e termijn 2017-2020), Titia 2021-2024 (1e termijn 2018-2021), Ton 2021-2024 (1e termijn 
2018-2021), Rixt 2020-2023 (1e termijn), Tom Beek 2021-2024 (1e termijn), Hester Hofman 2021-2024 (1e 
termijn)  


