
 
Notulen MR-overleg KC BuitenRijck 
 
Datum:    28 mei 2018  
Locatie:   Kindcentrum BuitenRijck  
Aanwezig: Esther Gomes Vale Viga (voorzitter MR), Sandra Pietersma (MR), Andre Lourens 

(directie), Max van de Boogaard (secretaris MR), Sergio Cooman (MR) 
 

Formatieplan 2018-2019 
Er zijn nieuwe groepen gevormd voor het nieuwe schooljaar. Er zijn nieuwe leerkrachten aangenomen 
(Claudia & Larissa) en Kim komt weer terug van zwangerschapsverlof.  
Er zullen 3 groepen 1-2 zijn (max 30. kinderen per klas). Er zal één groep 1 komen i.c.m. starters. Tot 
januari 2019 zullen daar nog kinderen bij komen. Vanaf januari zal er een nieuwe groep START komen. 
Er is gekozen voor een pure groep 3 en pure groep 4. Daarnaast zal er een combinatiegroep 3-4 komen. 
Het idee is nu om de groepen zo te laten voor de volgende schooljaren. 
Er zal een groep 5-8 komen en een groep 6/7. Hiervoor is gekozen omdat de nieuwe groep 6-7 nu al een 
gecombineerde groep is. De gedachte is dat groepen 5-8 juist heel goed bij elkaar kunnen, omdat dit 
goed gescheiden kan worden. In de praktijk zullen groepen 7 en 8 ook weleens bij elkaar komen. Sandra 
zal de midden/bovenbouw gaan ondersteunen.  
Op 22 juni zal de groepsindeling bekend worden gemaakt. 
 

 
Terugkoppeling pilot halen en brengen op school 
Op dit moment loopt er een pilot in de onderbouw met ophalen in de klas. Er wordt nu ook gekeken of dit 
mogelijk is voor groepen 3-4. Dit wordt nu besproken in het team.  
 

 
Jaarverslag 
Voor het volgende overleg zal er een concept jaarverslag worden gemaakt door Sergio en Max.  

 

Verkiezingen 
De laatste vergadering zal zijn op 2 juli. Sergio heeft aangegeven ruimte te willen maken voor een nieuwe 
ouder. Er zal een bericht naar de ouders worden gestuurd dat zij zich kunnen aanmelden voor 1 juli. 
Daarnaast zal er een teamlid vanuit de school bijkomen.  

 
 
Rondvraag 
Er waren geen vragen 

 

 


