
Notulen MR vergadering 25-01-2023 

Aanwezig:  Annet- Emma – Wouter  – Aicha – Karima – Sarah – Stephanie 

Afwezig: Rosalie 

 

1.Opening  

Door de directeur: een verlaat kerstcadeautje en een dank-je-wel voor de MR-ouders. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Goed gekeurd 

 

3.Mededelingen vanuit directie 

-bijeenkomst kinderraad: leerlingen ontwikkelen een eigen enquête over buiten speelgoed 

-100 jarig bestaan van de Radboud universiteit: zij bieden een workshop aan voor leerlingen en voor 

ouders 

-het schoolplein is openbaar, het plein hoort open te zijn in de weekenden, poort sluiten na 

zonsondergang. Het plein is ingericht voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hoe gaan we om met deze 

openingstijden in het weekend: MR-ouders denken mee                   actie MR-ouders 

 

4.Begroting bovenschools 

De opmerkingen vanuit deze vergadering worden door directie meegenomen naar het bestuur 

bureau                                                                                                          actie Sarah 

 

5. voortgang scholing MR 

Afspraak: alle leden doen mee met deze scholing. Datumprikker rondsturen       actie Wouter 

 

6.afscheid MR-lid Annet 

Annet wordt bedankt voor haar vele jaren in de MR met een attentie. 

Dagafschriften ordenen, financiën overdragen aan Rosalie                                 actie Annet 

Foto MR : donderdag 2 februari om 8.15 uur 

Taken van MR in nieuwsbrief/klasbord, mailen naar Sarah                                  actie Wouter 

Nieuw MR-lid (vanuit de oudergeleding, als vervanging voor Wouter): doe je mee?     op klasbord 

 



7.voortgang ontwikkelgroepen 

ICT: klasbord wordt als prettig ervaren, kan de nieuwsbrief ergens apart worden geplaatst? Vraag 

aan Heidi                                                                                                           actie Sarah 

Overige ontwikkelgroepen zijn besproken. 

 

8.uitslag enquête 

13 mei 2023 een wijkfeest van KC Toon:    -banner in de wijk hangen ter aankondiging 

                                                                           -rondleiding mogelijk 

De uitslag van de enquête op klasbord plaatsen. 

Sarah stuurt MR een schriftelijke reactie op advies MR n.a.v. de enquête.   

 

9.verloop ouderbijdrage 

Het bedrag van Stichting Leergeld is gestort. Kamp en schoolreisje zijn gepland. 

 

10.NPO gelden: voortgang en vervolg 

Keuzes maken voor schooljaar 2023-2024, plan evalueren, budget voor komend schooljaar 

bespreken, doelen SMART maken. 

Evaluatie en voorstel volgen in februari 2023. 

 

11.Rondvraag 

Geen punten 


