
Agenda MR vergadering 15-3-2022 

Start: 20:00 

Aanwezig: Tineke, Miel, Ayla, Chantal en Matthijs 

 

Onderwerp 

 

Besproken Actie 

Welkom 

 
  

Notulen vorige keer 

 

De notulen zijn goedgekeurd.  

Continurooster: stand van zaken 
(n.a.v. eerdere mail) betreft 
berekening kosten 

 

Er is een begroting opgemaakt 
wat de kosten zijn van de 
invoering van het 
continurooster. (5 gelijke dagen 
model) 
 
Eventueel zou er nagedacht 
kunnen worden over een 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De oudergeleding zou dit willen 
voorleggen aan de ouders. De 
MR geleding staat hier in eerste 
instantie niet positief 
tegenover. 
 
De Soos heeft een begroting 
gemaakt. De kosten hiervan zijn 
vrij hoog. De vraag is, door wie 
dit betaald/ van wat moet gaan 
worden 

OMR 

GMR: zie notulen in eerdere mail 
Matthijs 

 

Er worden punten in de notulen 
genoemd waarvan de mr nog 
niet van de hoogte is. 
 
Ayla wil graag in gesprek gaan 
met Susan Pot over 
verschillende punten. 

Ayla 

Ouderraad: stand van zaken 

 
De ouderraad wil graag de 
ouders informeren over nieuwe 
zaken. Het is belangrijk dat ze 
worden meegenomen met 
bepaalde beslissingen. 
 
Wellicht kan de ouderraad 
meedenken over de methode 

 



bouw. Zodat ouders kunnen 
participeren met het 
leesonderwijs. 
 
De ouderraad is druk bezig met 
het opstarten. 
 
 

Formatie/begroting: stand van 
zaken? Afhankelijk van input Tineke. 

 

Er is nog geen nieuwe 
informatie beschikbaar. De 
berekeningen moeten nog 
worden gemaakt. 
 

 

Terugblik MR cursus: wat nemen we 
er van mee? Zie ook de info in de 
appgroep. 

 

Op tijd documenten ontvangen, 
zodat er genoeg tijd is om voor 
te bereiden en er over te 
praten. 
 
Stel speerpunten vast en laat 
deze gedurende het jaar 
terugkomen. 
 

- Contact met de GMR. 
- Op tijd documenten 

ontvangen. 
 
De start van de cursus was wat 
verwarrend. Deel 2 was 
duidelijk en ook waardevoller. 
 
De volgende keer gaan we 
nadenken over hoe we de 
speerpunten gaan vormgeven. 
 
 

 

WVTTK 
 

De OMR / ouderraad kan 
contact krijgen met de 
leerlingraad 

 

 

 
 
 


