
Soort overleg Datum 
Tijd 
Aanwezig  

13-10-2022 
20.15 uur 
Marjolein, Miriam, Jules, Kim 
Afgemeld: Imke, Mieke (later)  

MR 
 

 
 

1.Opening: 
Imke is ziek en Mieke komt later. 
 
2. Notulen en mededelingen 

Onderwerp Mededelingen Miriam: 
Schoonmaak Van den Heuvel is het nieuwe poetsbedrijf. De opstart gaat nog niet zonder 

problemen. Zowel vanuit Dynamiek als vanuit Van den Heuvel is er de wens 
en wil om dit tot een succes te maken.  
Ook gaan we met van den heuvel is gesprek over herstelwerkzaamheden 
i.v.m. achterstallige schoonmaak. 

Speelplaats 
ontwikkeling 

In oktober gaan we op basis van wensen teamleden, kinderen en delegatie 
ouders aan de slag met een eerste ontwerp.  
Subsidie van de provincie is aangevraagd. Maar meer informatie moeten 
we nog inleveren.  
Heb je suggesties voor sponsoring, meldt dit dan bij Ron en of Miriam. 

Flexibele woningen 
schuin tegenover 
school. 

Werkgroep van gemeente is 14 september bijeengekomen. Helaas was 
afvaardiging vanuit school/ Spring die avond niet mogelijk. We staan wel in 
contact met gemeente over dit project.  

Subsidie 
basisvaardigheden 

Dank voor jullie akkoord voor de subsidieaanvraag basisvaardigheden. 
Waarschijnlijk weten we in december of de subsidie wordt toegekend.  

Jaarplan 22-23 Het jaarplan is door het CvB goedgekeurd. In de vergaderingen zullen we 
regelmatig aangeven waar we mee bezig zijn en wat de resultaten daarvan 
zijn.   

OA Vanwege de komst van enkele niet Nederlandstalige kinderen gaan we 
vanuit de extra bekostiging een OA aanstellen. Voor 16 uur in de week. 

 
3. Covid sectorplan 
Het schoolspecifieke covid plan wordt goedgekeurd door de MR. Miriam zal het 
samenvoegen met het Dynamiekbrede covid plan en communiceren richting 
ouders via ISY. 
  
4. Jaarplan 22-23: in uitvoering 
Toelichting waar momenteel aan wordt gewerkt, zoals executieve functies en 
Jeelo. Het thematisch werken (Jeelo) heeft in de coronaperiode een beetje 
stilgestaan, omdat er geen groepsdoorbroken activiteiten/excursies/extra 
expertises in de school mogelijk waren. 
 
5. Evaluatie informatieavond 



De nieuwe opzet is door ouders en team als prettig ervaren. Kinderen waren 
goed voorbereid en konden zelf aan hun ouders vertellen wat er allemaal gebeurt 
in de klas. Tevens was er tijd voor de ouders om informeel even contact te 
hebben met elkaar en met de leerkrachten. 
 
6. Begroting activiteiten 22-23 
Er is nog geen begroting aangeleverd. 
Voor het volgende schooljaar willen we dit op tijd oppakken en hierin de 
leerlingen ook mee laten denken over activiteiten die zij belangrijk vinden. 
 
7. MR-aangelegenheden 
 
8. Actielijst doornemen 
 
9. Rondvraag  
Miriam: Snipperdag en vakantie opnemen buiten reguliere schoolvakantie. 
Hoort dit bij elkaar? Of zien we dit los van elkaar? Oppakken voor komend 
schooljaar. 
Miriam is er de volgende MR vergadering (24 november) niet bij. 
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