Notulen MR-vergadering
Maandag 20 september 2022
__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Annemarie, Martijn, Armijn (online), Reinder, Heidi, Nienke, Debora en Wilma
Afwezig: Ronald
Notulist: Heidi
Vergaderdata schooljaar 2021-2022
19.15-20.30 uur
Dinsdag
20 september (Reinder en schoolplan)
Dinsdag
22 november (scholingsplan en begroting (30 min.))
Dinsdag
17 januari (ontmoeting met OR)
Dinsdag
14 maart (schoolplan)
Dinsdag
16 mei (schoolgids deel 1)
Dinsdag
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:
 10-5-2022: Armijn belt de controller van het bestuur over budgettaire regels.
Armijn heeft met de controller telefonisch afgesproken dat de controller na haar vakantie een
schriftelijke verklaring zou sturen. Deze hebben we ontvangen in de mail op 31-8-2022. De
toelichting is akkoord bevonden. MR blijft dit volgen.
De overige actiepunten worden weer meegenomen.
 De notulen van 20 juni 2022 zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
3. Ingekomen stukken
 Hoofdlijnen schoolplan, zie punt 6
 Mail van SKO via Armijn van 31-8-2022
We hebben geconcludeerd dat er niet met incidentele gelden gebudgetteerd wordt en dat we dit
als MR in de gaten houden.
 Mail van Reinder ´Subsidie verbetering basisvaardigheden´ van 25-8-2022, dit was ter info en de
aanvraag is gedaan.

4. Functies en taken MR-leden:
Voorzitter: Martijn
Secretaris: Heidi
Vicevoorzitter: Armijn
Ouderparticipatie en communicatie: Annemarie en Heidi
Veiligheid: Martijn en Wilma
Huisvesting: Reinder
Financiën: Armijn en Nienke
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora

Ouderparticipatie en communicatie: Annemarie en Heidi

Geen mededelingen.
Veiligheid/verkeersouder: Martijn en Wilma
Geen mededelingen.
Huisvesting: Reinder
Geen mededelingen.
Financiën: Armijn en Nienke
Geen mededelingen.
Kwaliteitsbeleid: Ronald en Debora
Geen mededelingen.
5. Begroting
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
6. Schoolplan
Het doel is dat het schoolplan voor de herfstvakantie klaar is.
We bespreken nu de 4 hoofdlijnen: didactisch coachen, Blink lezen, onderwijsresultaten en
communicatie.
Martijn en Heidi ondertekenen het formulier ‘hoofdlijnen schoolplan’.
7. Nieuws uit het team
Vanwege de AVG-regels komt deze informatie niet op de openbare website.
8. Rondvraag
Nienke: worden weer testen uitgedeeld? Vooral voor ouders die het niet kunnen bekostigen.
Douchen na gym weer introduceren?
Actiepunten
 20-9-2022: voor 21-10-2022 schoolplan klaar door Reinder
 10-5-2022: Reinder: bericht maken voor weekmail: het overblijfgeld dat nog op
strippenkaarten staat kunnen ouders terugkrijgen of doneren aan OR.
 20-6-2022: Ronald: Verbinding tussen OR en MR. OR heeft dat besproken met Ronald.

