
Notulen MR vergadering 26-01-2022 

Aanwezig: Annet – Emma – Wouter – Sharon – Aicha – Stephanie 

1.Opening  

Door de voorzitter Wouter. 

2.notulen van de vorige vergadering 

Punt 6 schoolplan: akkoord doorgeven aan directeur   actie Wouter 

Punt 7 traktatiebeleid: enquête digitaal uitzetten    actie Wouter 

Punt 8 RIE: wat was de opdracht van Arbo? Welke regels zijn er op de werkplek? De werk- en 

leeromstandigheden op een rij zetten.        actie Annet 

3.scenario's groep 3 

Besproken: een voorstel gedaan door SMT naar de Stichting om een glazen wand te plaatsen. 

4.verzoek arbo-onderzoek 

Ventilatie in de stilteruimte beneden goed volgen door personeel. Zie punten bij punt 2. 

5.evaluatie VSO/BSO 

Evaluatie van Guus van Kam volgt nog en komt terug op de agenda      actie Emma (op agenda 

zetten) 

6.MR-reglement 

Zittingsduur besproken. 

Input verzamelen vanuit team om dit document definitief te maken     actie Emma 

7.scholing MR 

Basis cursus: Aicha 

Cursus verdieping: de overige MR-leden 

Betaling door bestuur? Navraag bij Elske.     actie Annet 

8.nieuwe directeur 

Het was een prettige kennismaking. 

9.NPO gelden en financiën 

Fout in de berekening van de judo lessen, voorstel: vragen om een tegenprestatie (bijv. workshop op 

een open dag) bij Arianne       actie Stephanie 

Annulerings- en vervangingskosten zijn goed gekeurd door MR. 

Advies voor besteding NPO geld doorgeven aan Arianne: personeel voor de plusklas aanvullen tot 

einde schooljaar     actie Stephanie 



De financiën bespreken in april. Een uitnodiging naar Deborah van de Stichting sturen met als doel 

om met de MR in gesprek te gaan en dat de MR wordt meegenomen in de financiën van onze 

school. Vragen om een presentatie.      actie Emma 

10.corona maatregelen 

Ze zijn besproken. 

11.update ontwikkelteams 

We bespreken het ontwikkelteam ICT. Invoeren klasbord van Heutink: een communicatievorm 

tussen ouders en school binnen een groep. Er volgt een voorlichting voor het team, een brief in 4 

talen voor de ouders, stukje in de nieuwsbrief. 

Aandachtspunt: ouders betrekken bij een ontwikkeling. 

Vragen die meegenomen moeten worden vanuit de oudergeleding: 

-Ontvangen ouders nog wel mail, blijft deze communicatievorm bestaan? 

-Is er een inloopmoment voor ouders met vragen? 

-Het installeren van de app visueel maken/ met plaatjes. 

-AVG proof? 

12.afsluiting 

Brief vanuit Stichting over arbeidsmarktproblematiek kort besproken, niet duidelijk of hier NPO geld 

wordt ingezet. Duidelijkheid vragen bij directeur.    actie Wouter 

                          Duidelijkheid vragen bij GMR, via Elske     actie Annet/Stephanie 

Antwoord is al binnen.  

Binnen de Stichting heeft het bemannen van de groepen de hoogste prioriteit. Het gaat om een 

gezamenlijk probleem. GMR/MR blijven alert of de NPO gelden ingezet blijven binnen een school. Bij 

het wijzigen van de plannen over het werken met NPO gelden moet langs de MR, bij wijziging van 

inzetten personeel op de scholen is er geen instemming nodig. 

Geen rondvragen meer. 


