
Notulen MR vergadering 26-9-2022 

Start: 19.30 

Aanwezig: Tineke, Ayla, Chantal en Matthijs 

 

Onderwerp 

 

Besproken Actie 

Mededelingen vanuit 
Personeel/Ouderraad 

Ouderraad heeft 2 voorstellen 
neergelegd bij Tineke voor 2 
events op school. Halloween 
en Sinterklaas. Met akkoord 
van Tineke gaan deze 2 events 
georganiseerd worden voor 
onze kinderen. 
 
PMR vraagt of leerkrachten 
ook uitgenodigd zijn voor de 
ouderbijeenkomst die OR zal 
houden op 3 oktober. OMR 
geeft aan dat ouders zich 
beperkt kunnen voelen tijdens 
aanwezigheid van 
leerkrachten en/of directeur. 
Om hierin onze ouders de 
ruimte te kunnen geven, 
immers is deze avond voor de 
ouders georganiseerd, zullen 
leerkrachten niet uitgenodigd 
worden. 

 
PMR vraagt omdat de 
leerkrachten niet aanwezig 
zullen zijn of er notulen wordt 
gemaakt. OMR geeft aan dat 
Tineke op de hoogte 
gehouden zal worden door de 
voorzitter van OR omtrent de 
onderwerpen die ouders ook 
graag gemeld willen hebben. 
Voor de rest is het iets wat OR 
zal oppakken, immers gaat het 
om onze achterban. Het 
nodige zal bij Tineke 
neergelegd worden. 

 

 



Het traktatiebeleid is 
aangepast na aanleiding van 
de ouderavond. 

Kandidaatstelling ‘nieuw MR lid’ 
(tot 3 oktober aanmeldingen 
mogelijk. Typering; informatief) 

Er is tot nu toe 1 kandidaat 
gekomen. Het is goed om 
nog een oproep te doen. 

Ayla gaat een stukje 
schrijven voor Social 
schools. Hopelijk komt 
er nog een kandidaat 
voor de MR. 

Coronabeleid (moet voor 1 
oktober vastgelegd zijn. Typering 
instemming MR) 

Er is vanuit de overheid een 
handreiking gekomen. Deze 
handreiking is school 
specifiek gemaakt. 
 
Er moet nog een extra 
protocol komen naast de 
handreiking van de overheid. 
Op die manier kan er 
rekening worden gehouden 
met ouders en leerkrachten. 
 
De MR gaat akkoord met het 
protocol 

Ayla gaat bij de 
informatieavond 
benoemen dat de 
testen gratis op school 
zijn op te halen. 
 
Tineke gaat vanuit het 
team inventariseren 
wat de punten zijn 
voor het protocol. 
 
Ayla gaat 
inventariseren bij de 
ouders voor punten. 

Continurooster (Typering 
instemming MR) 

De ouders willen graag een 
continurooster onder andere 
omdat de Soos nu niet goed 
werkt. 
 
Het is geen optie om SOOS in 
te huren bij het 
continurooster. Bij de 
onderbouw ligt het 
probleem. 
 
Tineke heeft 2 voorstellen...' 
PMR geeft aan dat halfuur van 
hun tijd het druk waar ze al 
onder werken het lastiger zal 
maken, maar wellicht dat er 
wel leerkrachten er zijn die 
het wel zien zitten als 
oplossing voor SOOS 
problematieken. Dit zal 
woensdag 28 september 
tijdens Teamoverleg 
besproken worden en 
vervolgens ook 
teruggekoppeld worden. OMR 

 



vraagt om deze 
terugkoppeling. 
 
 

Jaarplanner MR (Typering; 
afstemmen en informatief) 

Vanaf week 44 t/m week 46 
krijgen we de 
conceptbegroting te zien. 
Daarvoor zou Tineke graag in 
gesprek gaan. 
 
3 inkomstbronnen moeten 
worden gecontroleerd. 
Daarnaast ook de besteding 
van de NPO gelden. 

Chantal stuurt de 
jaarplanner door. 

Communicatie MR (als er tijd over 
is anders verplaatsen naar 
volgende vergadering als 
agendapunt. Typering; 
informatief) 

  

WVTTK 
 

Wellicht is het een goed idee 
om een informatiemiddag te 
organiseren voor de 
leerkrachten over de MR. 
 
De volgende keer starten we 
om 20:00 
 
De volgende vergadering 18 
oktober. Tineke is bij die 
vergadering ook aanwezig. 

Ayla gaat informeren 
bij Bram wanneer er 
een informatiemiddag 
kan plaatsvinden. 

   
 

 
 


