
MR De Zaaier Nieuwleusen  

  

Besluiten- en actielijst 13 oktober 2021  
 

Aanwezig: Els, Claudia, Naomi, Chantal, Gernando, Hetty, Noëlle 
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Twee scenario’s zijn er afgelopen week doorgekomen bij de gemeente, dus minder scenario’s dan nu in het IHP staat. De 
scholen de Zaaier, de Wegwijzer, Planthof en de Tweemaster krijgen in totaal 2 gebouwen.   
Scenario B1:   
Zaaier en Wegwijzer fuseren in één gebouw, andere gebouw Tweemaster en Planthof  
Scenario B3:   
Tweemaster gedeeld over 2 locaties  
Zaaier, Planthof en deel van de Tweemaster  
Wegwijzer en deel van de Tweemaster   

  
Opmerkingen over de scenario’s:   
Zoveel scholen in het middengebied is niet veilig qua verkeer.   
We hebben nu een groot perceel voor de Zaaier, zoveel m2 krijgen we hoogstwaarschijnlijk niet bij nieuwbouw.   
We willen weten wat ouders ervan vinden en je wil draagvlak creëren.   
Als ouders het niet eens zijn met het plan, dan zullen ze waarschijnlijk van zich laten horen.   
Renovatie van de Zaaier wordt wel onderzocht, staat niet in de scenario’s, lijkt/vindt de gemeente te duur.  

2    Tegenwoordig komt de inspectie niet meer op school, je moet als school zelf een audit regelen. Inspectie komt voor 
verantwoording bij het bestuur.   
De pilot die Lisanne trekt, ligt stil omdat ze nu even fulltime voor de klas staat.   
De logopedist wordt ingezet om de woordenschat in beeld te brengen bij alle kleuters, zo hebben de juffen in de onderbouw 
een goede analyse en daardoor een betere afstemming voor de intensieve, basis en verrijkte groep kinderen. Logopedist blijft 
bij het schrijven van de plannen meekijken.  
Poolers zijn er nu niet. Om mensen te binden aan de stichting, wordt instromers een betaalde plek geboden.   



Rapport zijn we aan het aanpassen, dit wordt een rapportfolio. De vorige keer was het lastig voor ouders te lezen. Gevraagd 
wordt een goede, verduidelijkende inleiding te schrijven en dit te laten lezen door ouders vooraf om te checken of het duidelijk 
is.  
  

3  Reglementen, 
statuten  
  

Reglementen en statuten worden doorgenomen en besproken.  
• Huishoudelijk reglement Medezeggenschap   
• Medezeggenschapsstatuut     
• Medezeggenschapsreglement     

Artikel 4 komt ter sprake.   
De regelementen en statuten komen nog weer bij de GMR ter goedkeuring.  
  

4  Taken MR  Taken verdelen: voorzitter is Naomi, de andere taken nemen we wisselend op ons.  
  

5  Uit de GMR  Eén informatie/scholing bijeenkomst komt er begin 2022  

6  Vergaderdata  Schooljaar 21-22:   
Woensdag 10 november   
Woensdag 19 januari   
Maandag 28 maart   
Woensdag 11 mei   
Maandag 27 juni  

  Rondvraag  Geen punten  

  
  
 


