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Notulen MR vergadering donderdag 22 april 2021 

Notulist Machiel 

Aanvang 14:15 uur  
Waar Teams 

 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter De leerlingen van de 
leerlingenraad worden welkom 
geheten. 

2 Vaststellen agenda Allen De agenda wordt vastgesteld. 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen Reeds vastgesteld en online 

4 Leerlingenraad Isa, Guusje, 
Zoë L en 
Allen 

De leerlingenraad is aanwezig om 
met kennis te maken met de MR. 
Er wordt kort uitgelegd aan de 
kinderen wat de MR inhoudt en 
de kinderen stellen vragen die 
worden beantwoord door de MR. 
 
De MR-leden stellen zich voor aan 
de leerlingen van de 
leerlingenraad. 
 
De kinderen krijgen ook nog 
uitgelegd dat ze bij bepaalde 
beslissingen adviesrecht hebben. 
 

5 Informatie m.b.t. formatie 2021-2022 Directeur Formatie is op een paar punten 
na rond en is gedeeld met het 
team. Team is akkoord gegaan. 
 
Volgend schooljaar zal er 
wederom met 6 groepen worden 
gedraaid, waarvan 2 
kleutergroepen. 
 
Vacatureruimte: Kleutergroep: 2 
dagen. 
Vacatureruimte: 0,3 FTE voor 
ondersteuning groep 7/8. 
 
Lenard vertelt het gedetailleerde 
formatieplan aan de Mr. 
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6 Begroting  Directeur N.a.v. de cursus die Mijntje 
gevolgd heeft, vertelt ze dat wij 
als MR geen invloed meer hebben 
in de begroting aangezien deze al 
vaststaat en dit dus voortaan 
eerder besproken moet worden. 
Lenard geeft aan dat hij in 
oktober/november de 
begrotingsgesprekken heeft en 
stelt voor om voorafgaand deze 
gesprekken de begroting door te 
nemen. 
 
Agendapunt begroting komt 
voortaan begin oktober op de 
agenda te staan. 

7 Informatie m.b.t. nieuwbouw Directeur De tijdlijn is onveranderd. We zijn 
nog steeds op zoek naar een 
tijdelijke locatie. Rijschool Kees de 
Vaan zou een optie kunnen zijn, 
dit wordt verder onderzocht. 
De optie Willem van Oranje loopt 
ook nog steeds.  
Er loopt nog een discussie over 
wel of geen gymzaal bij de 
nieuwbouw. 
De intentie is om 2 verdiepingen 
te bouwen. 
Er wordt met Trema gekeken hoe 
we binnen het gebouw de 
samenwerking kunnen vinden. 
De GOAG zal t.z.t. ook betrokken 
worden bij de nieuwbouw. 

8 Vragenlijst sociale veiligheid Directeur Ouders en leerlingen hebben 
vragen beantwoord m.b.t. sociale 
veiligheid. De resultaten zijn 
gedeeld met de MR. 
Lenard geeft aan blij te worden 
van de uitslagen en geeft ook aan 
dat er een aantal actiepunten 
naar boven zijn gekomen en hier 
zal dan ook aandacht aan worden 
geschonken. 
Zodra het team de vragenlijst 
heeft ingevuld, zullen de 
resultaten worden besproken 
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binnen het team en gaan zij aan 
de slag met de actiepunten. 
Lenard zet t.z.t. een 
terugkoppeling op Social Schools. 

9 Corona zelftest onderwijspersoneel Directeur De MR heeft instemmingsrecht 
m.b.t. het vrijwillig gebruik van de 
Corona zelftest. 
De MR stemt mondeling in. 
 

10 Preventie medewerker Directeur Binnen de school moet 1 
medewerker aangesteld zijn als 
preventiemedewerker. Binnen 
het MT is afgesproken dat de 
directeuren deze taak op zich 
nemen. 
De MR stemt mondeling in dat 
Lenard deze taak op zich neemt. 

11 Ingekomen stukken Mijntje De mailbox wordt besproken. 
 
De mailbox van de MR wordt 
vanaf nu beheerd door Geertje en 
Mijntje, zodat er indien nodig 
sneller geantwoord kan worden. 
 
Er zijn buren die graag mee willen 
denken over de inrichting van het 
plein en zij attenderen ons op een 
bepaalde subsidie die je hier nog 
voor kunt aanvragen. 

12 GMR notulen Mijntje Er is afgesproken binnen de GMR 
dat de notulen duidelijker op 
papier komen te staan.  
Mijntje zet de laatste notulen nog 
op de mail. 

13 OPR notulen Mijntje Mijntje mailt de laatste notulen 
door. 

14 Visietraject team, visietraject MR Mijntje Op de studiedag gaat het Team 
verder met het visietraject. 
 
De MR-Leden worden door 
Mijntje gevraagd om een paar 
punten voor zichzelf op te 
schrijven van wat zij belangrijk 
vinden als MR-lid. Volgende keer 
gaan we kijken om hier een visie 
van te maken. 
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15 Ondertekenen huishoudelijk reglement en schema 
van aftreden 

Allen 
Geertje  

Geertje past een klein stukje aan 
en zorgt ervoor dat alle leden het 
reglement kunnen ondertekenen. 

16 Rondvraag Allen - 

17 Sluiting Voorzitter Mijntje sluit om 15.57 uur de 
vergadering. 

 


