
Notulen MR vergadering 8 november 2022 
 
Tijd: 19:30-21:30 
Plaats: Koffiekamer Klif 
Notulant: Jasper 
Aanwezig: Sanne, Roy, Jasper, Evelyne, Esther, Jan, Jasper 
Afwezig met kennisgeving: Mandy en Susanne 
 

 
[Besloten deel vergadering]  

- Kennismaking nieuwe lid oudergeleding: Jan 

- Bijpraten actuele zaken 

 

[Start openbare vergadering, directie afwezig] 

1. Opening vergadering 

- Er is een mail binnengekomen van een ouder die vragen heeft bij de mediatoren in groep 5. 

Sanne heeft uitgebreid geantwoord. Er komt een terugkoppeling naar MR en betreffende 

ouder over uitkomsten van dit experiment. 

- PMR (Sanne, Evelyne) doet navraag naar scholingsmogelijkheden bij AOB en VOO 

 

2. Notulen 

- Klimaatbeheersing actief op takenlijst laten staan 

- Update vragen bij directie over de inzet NPO-gelden 2022-2023 

 

3. Jaarverslag 

- Esther en Jasper maken jaarverslag. Zij hebben nog vragen over hoe het onderwerp 

‘begroting’ moet worden opgenomen. We willen nadrukkelijk onze vraag naar een 

beleidsrijke begroting naar voren laten komen. 

- In paragraaf over onderzoek Conexus willen we formuleren dat de MR gesprekspartner is 

geweest. Inhoudelijke behandeling niet noodzakelijk. 

- Jasper en Esther leveren jaarverslag z.s.m. aan 

 

4. Speerpunten MR komend schooljaar 

- De belangrijkste ambitie is (in de nieuwe samenstelling) te bouwen aan een professionele 

werkwijze en cultuur in de MR. Hiertoe ook actief zoeken naar scholing (zie ook punt 1). 

 

5. Activiteitenplan MR + rooster van aftreden 

- We willen graag meer tijd besteden aan het opnieuw vormgeven van het activiteitenplan. 

Evt. nadat er scholing heeft plaatsgevonden. 

 

 

 



Rooster van aftreden: 

Naam Stopt na schooljaar: 

Esther 2024-2025 

Roy 2022-2023 

Jasper 2024-2025 

Sanne 2023-2024 

Evelyne 2025-2026 

Susanne 2022-2023 

Mandy 2024-2025 

 

Actiepuntenlijst: 

Wat  Wie  Wanneer Klaar? 

Dossier ventilatie en verbouwing verder oppakken Arno zsm Wordt 
vervolgd 

Profilering van de school oppakken met directie. 
-Studiedag? 
-Punt in jaarplan? 

Sanne/ 
Susanne 

zsm Wordt 
vervolgd 

Document over NPO gelden (waarover tevreden en waarover 
niet en hoe verder in 2022-2023) – evaluatie op doelen 

Directie Sept Wordt 
vervolgd 

MR vervolg cursus 19-1-2023 – info opvragen vakbond Mandy zsm  

Doorgeven punten voor tso – team op de hoogte stellen Mandy/San
ne 

zsm  

Scholing MR oppakken Evelyne en 
Sanne 

zsm  

Jaarverslag MR 2021-22 Jasper en 
Esther 

zsm  

 

 

 

 


