
Notulen MR vergadering 19 oktober 2022. 

Aanwezig: Wouter, Karima, Aicha, Rosalie, Annèt en Sarah.  

                

1. Opening: 
Door Annèt. Welkom Rosalie als nieuw MR-lid. 

2. Notulen van de vorige vergadering  
Goedgekeurd. MR cursus: Wouter vraagt Paula (oud cursusleider AOB). 

3. Jaarplan 22-23 
Besproken; uiterlijk 2 november eventuele opmerkingen doorgeven. Geen opmerkingen 

is goedkeuring van het plan (Wouter schriftelijk bevestigen). 

Sarah zorgt voor visualisatie van de doelen in de nieuwsbrief. 

      4. Professioneel     

          Statuut 22-23 

          2.2 MR punt 4: Instemmingsrecht PMR omtrent financieel beleid wat betreft salarissen en 

                                     LB/LC schalen en taakverdeling personeel? Sarah vraagt dit na tijdens 

                                     het directieberaad en bij het bestuur. 

      5. Coronaplan 22-23  
           Passend gemaakt voor eigen school. Geleerd van het verleden: hele groepen naar school. 

             Opmerking: Teams/online aanbod voor kleuters! Kleuters het liefst naar school! 

             Wat doen we met collega’s die risico-persoon zijn?  

             Positief nieuws dat we het steeds intern hebben kunnen oplossen. We moeten het  

             samendragen! 

             Wat doet het bestuur voor ons (coördineren)?  

             Voorstel samenstellen van een crisisteam (Joseph breed). 

             Samenwerking tussen de scholen van het bestuur (uitwisselen van ideeën). 

      6. besteding ouder 

          bijdrage 

          Kwart is betaald, vorig jaar de helft. Besteding: Sinterklaas, Kerst, Schoolreisje. 

           Dit jaar ook Brede school budget in te zetten, als dat nodig is. 

           Er is een brief vanuit het bestuur naar de minister van Onderwijs gestuurd, om de  

           vergroting van de kansenongelijkheid door afschaffing van stichting Leergeld aan te  

           kaarten. 

      7. Formatieoverzicht 
          We lopen terug in leerlingenaantal, hierdoor zullen we ook krimpen in formatie. 

      8. Ouderklankbordgroep 

          Peuterspeelzaal betrekken! 
          Bollen van het jaarplan bespreken. 

           Eerste keer: samen komen, Sarah is er dan ook. 

           Tweede keer: in januari samen komen, Sarah geeft drie vragen. 

* Sarah: er komt een EHBO-cursus voor de kinderen uit de wijk. 



 

Rondvraag 

 
Aicha:  

Kunnen kinderen zelftests krijgen vanuit school? Ja, vragen aan hun leerkracht. 

Wouter: 

Heeft het erg druk op zijn werk, ook in de avonden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker werk, 

privé en MR te combineren. Wouter overweegt te stoppen. 

Rosalie: Positieve ervaring!  

 

 

         

            

 

 


