Notulen MR-vergadering
Maandag 9 mei 2022
__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Ronald, Nienke, Martijn, Armijn (online), Reinder, Heidi, Debora en Wilma
Afwezig: Sabrina
Notulist: Heidi
Vergaderdata schooljaar 2021-2022
19.15-20.30 uur
Maandag 20 september (afscheid Eefje en Coralda)
Maandag 22 november (scholingsplan en begroting)
Maandag 17 januari (voorbereiding presentatie aan ouders en schoolplan)
Maandag 14 maart (schoolplan)
Maandag 9 mei (schoolgids deel 1)
Maandag 20 juni (schoolgids deel 2, schoolplan en jaarplanning MR vaststellen voor schooljaar
2022-2023)
1. Opening
2. Notulen en actielijst
N.a.v. de actielijst:
 Overleg PR groep
Reinder heeft overleg gehad met de PR-groep. De PR groep maakt een Facebook en Instagramaccount aan.
Er komt op de onder- en bovenbouw een contactpersoon die berichten zal posten. Maximaal 2
berichten per week (1 uit de onderbouw en 1 uit de bovenbouw).
Geen open dag. Dat is een afspraak in Harderwijk met alle scholen. Sommige scholen bieden een
verkapte open dag aan. Reinder gaat een advertentie in de krant plaatsen om ouders de
gelegenheid te geven en rondleiding te krijgen op school.

De overige actiepunten worden weer meegenomen.
 De notulen van 14 maart 2022 zijn na een kleine wijziging goedgekeurd en kunnen op de website
geplaatst worden.
3. Ingekomen stukken
Verslag GMR.
Schoolgids.
4. Functies en taken MR-leden:
Voorzitter: Martijn
Secretaris: Heidi
Vicevoorzitter: Armijn
Ouderparticipatie en communicatie: Nienke en Heidi
Veiligheid: Martijn en Wilma
Huisvesting: Reinder
Financiën: Armijn en Sabrina
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora

Ouderparticipatie en communicatie: Nienke en Heidi
Geen mededelingen.
Veiligheid/verkeersouder: Martijn en Wilma
Geen mededelingen.
Huisvesting: Reinder
Geen mededelingen.
Financiën: Armijn en Sabrina
Reinder: nog te weinig leerlingen. NPO-gelden redden ons nu. De begroting is wel rond nu.
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora
Geen mededelingen.

5a. Schoolplan
Reinder gaat a.s. vrijdag aan de slag met het schoolplan met een collega van een andere school. Dat
is een afspraak vanuit het SKO.
5b. Schoolgids
De schoolgids is 21 april gemaild. Nienke heeft hem kritisch gelezen en mailt een aantal punten naar
Reinder.
6. Nieuws uit het team
Vanwege de AVG-regels komt deze informatie niet op de openbare website.
8. Rondvraag
Geen vragen.
Actiepunten
 10-5-2022: Armijn belt de controller van het bestuur over budgettaire regels.
 10-5-2022: Reinder: bericht maken voor weekmail: het overblijfgeld dat nog op
strippenkaarten staat kunnen ouders terugkrijgen of doneren aan OR.

