
Agenda: MR 16 juni 2022
Aanvang: 19.30 - 21.00 uur
A = aanwezig

Jorrit Lisanne Inge Marjolein Margot Carla Matthijs

A X A A A A A

1. Vaststellen agenda

Onderwerp Tijdsduur

● Welkom 5 min

● Formatie 2022 / 2023 (inzage) 10 min

● Betrokkenheid MR bij sollicitatieprocedures 5 min

● Burgerschapsvorming: update (Martine - GMR) > brief 5 min

● MR-verkiezing 5 min

● Zichtbaarheid MR vergroten: hoe? > survey? 5 min

Notulen:

● Formatie 2022 / 2023: Matthijs schetst de formatie van schooljaar 2022/2023.
Het plaatje is bijna rond. De informatiebrief voor de ouders gaat er di. 21 juni
uit.

● Vraag Lisanne: betrokkenheid MR bij sollicitatieprocedures op Loysder Hoek:
dit is niet gangbaar binnen Voila. Scholen kiezen hierin hun eigen 'traject'. MR
heeft een adviesrecht bij aanstelling en ontslag van de schoolleiding en bij
vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
en wijziging van het managementstatuut.

● Burgerschapsvorming: Reina Dijksterhuis & Eveline Nobel zijn aangeschoven.
Vanuit de gebedsgroep is er een groep ouders die meer aandacht willen voor
het onderwerp 'christelijke identiteit'. Hoe kunnen we dit linken aan
burgerschap op Loysder Hoek?

Voorstel: een werkgroep vormen samen met leerkrachten en ouders. Dit
voorstel is nu ondertekend door 17 gezinnen van Loysder Hoek. Ingezonden



brief: "de invulling van de christelijke identiteit van Loysder Hoek wordt door
een groep ouders als onvoldoende (of matig) ervaren. Deze ouders hebben
heel bewust gekozen voor een protestant-christelijke school voor hun
kinderen en zouden deze aspecten graag sterker terugzien in het dagelijks
onderwijs. Het gevoel is dat het uitdragen van het christelijk geloof nu
leerkrachtgebonden is.

Deze groep ouders geeft aan dat ze beschikbaar zijn om mee te denken of
om materialen beschikbaar te stellen.

Opzet: werkgroep maakt concreet wat de verwachtingen zijn. Hoe kwamen de
ouders hier, met welke verwachtingen? Wat is het verlangen, wat wil ik? En
wat is hierbij realistisch?
Toelichting hiervan op 1e MR-vergadering 2022/2023.

● MR-verkiezing. 5 ingekomen zendingen. Ouders kunnen anoniem stemmen
op hun voorkeurskandidaat. Verkiezingen worden uitgestuurd via Parro.

● Agenda volgende keer:

Onderwerp Tijdsduur

● Welkom 5 min

● Burgerschapsvorming: christelijke identiteit voorstel 15 min

● Zichtbaarheid MR vergroten: hoe? > survey? 5 min

Actiepunten Wie? Deadline Gehaald?

MR-verkiezing
uitsturen

Jorrit maandag 20 juni
2022

MR stelt zich voor
op slotavond

dinsdag 28 juni


