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Personeelsgeleding (PGL):  Jan Kellendonk, Maria Baltussen en Sandra van Grinsven. 
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VERSLAG  
Datum:  Dinsdag 22 februari 2022 

Aanvang: 16.00 uur 

Plaats:  Teamruimte Paschalisschool 

Aanwezig:  Maria Baltussen, Babette Boer, Jan Kellendonk, Els Roskam (notulist), Jessie 

Suripatty (voorzitter), Nicole Maassen 

Afwezig: Sandra van Grinsven 

Toehoorder: Mevrouw Wessels 

 

1 Opening 

Jessie opent de vergadering. 

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda kent slechts één agendapunt: de instroomgroep. We horen graag van Nicole hoe het 

loopt. 

 

3 Mededeling instroomgroep 

Nicole geeft ons een update. 

Afgelopen weken is hard gewerkt om het lokaal in te richten. Het was voorheen geen kleuterlokaal. 

Er is genoeg materiaal, maar er moesten nog wel hoeken ingericht worden. Dit is goed gelukt. Het is 

nu een volwaardig kleuterlokaal.  

Het binnenkomen van de kinderen gaat goed. Groep 1d maakt de planning samen met de andere 

kleuterklassen. Er zijn oudergesprekken gevoerd. Eventueel met de vorige leerkracht en de nieuwe. 

Nicole hoort positieve geluiden van ouders over de leerkracht.  

Op dit moment zitten er 15 leerlingen in groep 1d, in april zullen dit er ongeveer 20 zijn, in juli 25.  

 

De MR vraagt hoe de communicatie vanuit het MT met de betreffende ouders weer is opgepakt. 

Nicole geeft aan dat dit nog niet is gedaan. Het is fijn dat de communicatie via de leerkracht goed 

verloopt, maar goed om vanuit de directie dit ook op te pakken. Nicole pakt dit op.  

 

De MR vraagt om aan het begin van schooljaar 2022-2023 snel te anticiperen als de klassen al 

starten met een hoog aantal leerlingen (zoals dit jaar met groepen rond de 26 leerlingen). Zodat snel 

actie kan worden ondernomen op het inrichten van een instroomgroep, zodat zo weinig mogelijk 

kinderen last hebben van wisselingen.  

 

4 Sluiting 

Jessie sluit de vergadering 
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