
Agenda MR vergadering 14-6-2022 

Start: 20:00 

Aanwezig: Tineke, Miel, Ayla, Chantal en Matthijs 

 

Welkom Miel stopt met zijn taak als voorzitter 
van de MR. 
 
Volgende week wordt de evaluatie 
van het jaarplan gestuurd. 
 
Daarnaast gaan we het de volgende 
week hebben over de begroting. 
 
De begroting moet nog worden 
goedgekeurd door de MR. 
 
Het is belangrijk dat de MR de 
stukken op tijd aangeleverd krijgt. 
Hier moet volgend jaar extra op 
worden gelet. Het jaarplan moet 
goed worden gevolgd. Hiermee gaan 
we de volgende week aan de slag. 

Presentatie functieboek Er is door Conexus een voorlopig 
functieboek gemaakt. Het oude 
functieboek moest worden 
vernieuwd. Hij voldeed niet meer aan 
de CAO. 
 
Er moet worden nagegaan of een 
eventmanager een taak of een 
functie is. 
 
Er wordt aangegeven dat er goed 
moet worden gekeken naar de IB 
functie. Wat willen wij op school? Ivm 
werkdrukmiddelen. 
 
Ayla heeft punten opgeschreven die 
kunnen worden gedeeld met de 



GMR. Ayla deelt die punten met de 
GMR. 
 

Verkiezingen nieuw MR lid Er komt een oproep dat ouders alvast 
kunnen nadenken over het 
voorzitterschap van de MR. Volgend 
schooljaar komt de vacature in de 
memo. 
 

Begroting: compleet? Ayla neemt afstand van de begroting 
als er geen extra informatie en tijd 
komt.  Conexus is het format van de 
begroting nog aan het aanpassen. 
Voor volgend jaar kan de 
onderbouwing wellicht beter worden 
ingepast. 
 
De formatie wordt nu goedgekeurd. 
Volgend jaar moet de formatie op tijd 
worden aangeleverd. Zodat de MR 
daar nog feedback op kan geven. 
 

WVTTK Pepijn heeft een nieuwe functie en 
gaat onze school verlaten. 
 
Joyce gaat weg. 
 
Demi gaat weg. 
 
Inge gaat met pensioen. 
 
Helen gaat volledig werken op een 
andere school. 
 
Er moet beter worden 
gecommuniceerd door de school. 
Bijvoorbeeld de overname van de 
groepen 1 en 2. 
 



Er zijn diverse klachten over de SOOS. 
Hierover moet nog worden gepraat. 

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 


