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Notulen MR vergadering donderdag 16 september 2021 

Notulist Geertje 

Aanvang 14.15 uur  

Waar School  

 
 
 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening 
- Welkom Ronald en Patricia 

Voorzitter De vergadering start om 14.25. 
Ronald en Patricia stellen zich voor 
in de vergadering. 
 

2 Vaststellen agenda Allen ✓ 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen Reeds vastgesteld en online 
 

4 Ingekomen stukken Allen Mail van de GMR, deze wordt bij 
punt 10 besproken. 
 

5 Verkiezing voorzitter/secretaris/penningmeester 
MR 

Allen - Elske wordt voorzitter 
- Geertje wordt secretaris 
 
- Geertje zal Ronald en Patricia 
toevoegen aan de MR-map in 
Dropbox. 
 
- Ronald zal, bij alle vergaderingen, 
de agenda en de notulen 
doormailen naar de rest van het 
team zodat ook zij op de hoogte 
blijven.  
 

6 Mededelingen directie Geertje Geertje heeft Lenard telefonisch 
gesproken: 
 
- Lenard heeft e.e.a. toegelicht 
m.b.t. de rectificatie op social 
schools over de tijdelijke 
huisvesting tijdens de verbouwing.  
 
- De eerste 1,5 week van het 
nieuwe schooljaar is zeer soepel 
verlopen, met al het nieuwe 
personeel.  
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- De vervanging van Mijntje is nog 
niet rond. Zeker op de maandag 
(de ouderschapsverlof vervanging 
van Machiel) is er nog een 
probleem. Er worden verschillende 
opties besproken. 
   

7 Concept jaarverslag MR Allen Deze was voor de vakantie al 
goedgekeurd! 
 

8 Inventariseren scholingsbehoefte MR leden Allen Elske zal Goof mailen i.v.m. de MR 
start cursus voor  Ronald, Patricia 
en Elske zelf.  
 

9 Evaluatie schoolplan vorig jaar Directeur Verplaatsen we naar volgende 
vergadering. 
 

10 GMR Notulen Mijntje/mail In de notulen staat dat Wilfred 
(GMR) even langs gaat bij de MR 
van alle scholen. Dit is fijn 
aangezien we graag willen weten 
wat de stand van zaken is binnen 
de RvT.  
 

11 Huisvesting / Nieuwbouw Allen  

12 Rondvraag -  Extra Punten Allen - De sollicitatieprocedures van voor 
de zomervakantie zijn besproken. 
Hier komen we nog op terug met 
de directie in de volgende 
vergadering. 
 
- Gezien de werkdagen van Ronald 
en Patricia is de dag van de MR 
vergaderingen besproken. Dit 
wordt voortaan de dinsdag middag. 
 
14-10 wordt 12-10 
11-11 wordt 09-11 
09-12 wordt 07-12 
13-01 wordt 11-01 
10-02 wordt 08-02 
10-03 wordt 08-03 
07-04 wordt 05-04 
12-05 wordt 10-05 
09-06 wordt 07-06 
07-07 wordt 05-07 
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-  Elske heeft nog een aantal vragen 
/ opmerkingen over het 
schoolprogramma 2020-2023, dit 
wordt volgende vergadering 
besproken met Lenard. 
 
- Elske zal in plaatse van Mijntje, 
namens de MR, deelnemen aan de 
vergaderingen over de nieuwbouw.  
 
- Er zijn nog een aantal 
vragen/opmerkingen van alle MR 
leden m.b.t. de vervanging van 
Mijntje en het aannemen van 
nieuw personeel. De MR wil graag 
haar eigen visie/eisen delen met 
Lenard.  
 

13 Sluiting Voorzitter Vergadering sluit om 15.36 
 

 


