
Notulen MR vergadering 06-04-2022 

Aanwezig:  Emma – Wouter  – Aicha – Stephanie – Sarah 

Online: Deborah (financiën bestuur bureau) en Sharon(toehoorder) 

Afwezig: Annet 

1.Opening  

Door de voorzitter Wouter. 

Wijziging in volgorde, nummer 5 op de plaats van 8 

 

2.Notulen van de vorige vergadering 

RIE: de punten bespreken       

komt terug op de volgende vergadering.           actie: Emma (in de agenda zetten)                                                          

 

3.Kennismaking met Sarah 

Rol van de MR: er is een flap gemaakt met de taken en werkzaamheden, waar is de flap gebleven/ 

foto doorsturen naar Sarah.           actie Stephanie 

Samenwerking: Sarah zal er de komende vergaderingen bij zijn om elkaar zo beter te leren kennen 

en ook fijn voor de afstemming. 

Gezamenlijke speerpunten: betrokken zijn, de verbondenheid van ouders met de school en 

communicatie 

 

4.financiele stukken KC Toon (Deborah sluit aan) 

Een duidelijke uiteenzetting, geen actiepunten. 

 

5.SOP (in concept) 

Opmerkingen worden gestuurd naar Mireille.      actie Wouter 

 

6.Rol van ouders 

Er waren 3 belangstellende ouders ( uiteindelijk 2 afzeggingen i.v.m. corona). 

Er zijn veel ideeën, genoteerd door Arianne. Er volgt t.z.t. nog een herhaling van deze bijeenkomst. 

Een MR stand op de wijkmarkt.     actie MR-leden 

 

7.MR-reglement 



Joyce en Arianne hebben gereageerd. De punten worden in het regelement aangepast. Bij het 

huishoudelijk regelement komen ook wat aanpassingen.       Actie Emma 

Leden in de MR:  2 ouders – 2 personeelsleden 

                               3 ouders – 3 personeelsleden 

Op zoek naar 1 ouder en 1 of 2 personeelsleden. 

 

8.NPO gelden/financiën 

NPO-middelen kunnen t/m 2024-2025 worden ingezet. Hierdoor hebben we geen haast meer en 

kunnen we slimmer nadenken om iets blijvends te zoeken voor de besteding van het geld. Er volgt 

snel een overleg tussen MR en Arianne.      actie Stephanie 

De MR is gevraagd om een advies te geven over de verschillende scenario's wat betreft de 

schuifwand bij cluster 1-2-3. Dit advies volgt binnenkort.        actie Stephanie 

 

9.Update ontwikkelteams 

ICT: gebruik van klasbord, een update vragen. Een suggestie vanuit de MR is om ook bij ouders mee 

te laten denken.              actie Emma 

Leerpleinen: een overlegt in april tussen directeur, Edux en werkgroep over de ontwikkelingen.  

 

10.Afsluiting 

Op 12 april is er een GMR vergadering over de veranderingen in de GMR. Alle MR-leden van de 

Stichting zijn uitgenodigd.       actie Wouter 


