
Notulen MR vergadering 23-11-2022 

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

 

1.Opening  

Door de voorzitter Wouter. Dit overleg is online, zonder rondgemailde agenda. Dit is een kort 

overleg, weinig agendapunten. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

4.professioneel statuut 22-23: het stukje over instemmingsrecht PMR is uit het document gehaald 

8.ouderklankbordgroep: De bollen van het jaarplan zijn de gekleurde bollen: kindcentrum, goed 

onderwijs, kindcentrum Toon biedt alle kinderen uit de wijk goed onderwijs, alle kinderen uit de 

wijk, efficiënt ingericht. 

Wouter is nog bezig met het uitzoeken van een ouder die zijn taken in de MR kan overnemen. 

 

3.Mededelingen vanuit directie 

-er is een nieuwe verdeling van het geld voor de openwijkscholen (actie vanuit de Gemeente). Iedere 

4 jaar worden de percentages per school opnieuw ingedeeld. 

-in de Gemeenteraad is de ouderbijdrage vanuit Stichting leergeld besproken: in schooljaar 2023-

2024 kunnen ouders bij Stichting leergeld een aanvraag indienen. Voor dit schooljaar ligt er een 

voorstel omdat er dit jaar geen bijdrage kan worden aangevraagd. Deze moet nog worden 

goedgekeurd. 

 

4.Begroting 

De begroting is nog niet klaar. Proberen om de begroting uiterlijk 7 december naar de MR te sturen, 

dan hebben we twee weekenden de tijd om voor te bereiden, vragen te formuleren.        actie Sarah 

Agendapunt voor 21 december                 actie Annet 

 

5. Oudercontact/enquête 

Pestprotocol: worden de stappen van dit protocol goed doorlopen?  

Pestprotocol is aangepast, printen en in het logboek van ieder leerjaar      actie Stephanie 

Twee stukjes in de nieuwsbrief: onderwerp pestprotocol met foto van Marieke 

                                                         onderwerp Kanjertraining(wat doen we op school) met foto Rachel                                                                                      

actie Sarah 



Idee: via de Kanjertraining een oudertraining organiseren, schooljaar 2023-2024 oppakken            

actie Sarah met Rachel 

Enquête aan de poort door de MR-ouders. Informatie verzamelen over wat er leeft onder de ouders.   

actie Wouter-Karima-Aicha 

 

6.Rondvraag 

-scholing voor MR: mail doorsturen           actie Sarah 

Een avond plannen, klankbordgroep ook uitnodigen. 

-vanuit Bindkracht 10 iedere week een koffieochtend voor de ouders 

-1 ochtend in de week een boks- voetbaltraining in de speelzaal voor de vaders-club met koffie/thee 

na afloop 


