
 

 

Notulen MR vergadering 14-09-22  
 
Notulist: Graciella 
Aanwezig:  
Oudergeleding: Roy, Bart-Jan- Anika 
Leerkrachtgeleding: Sigrid, Daphne, Graciella 
Afwezig:  

1 Opening & mededelingen 

Voorzitter opent de vergadering. 
 
Tijd- en focus-bewaker: n.v.t. 
 
Check-in 
We hebben zin in een frisse start. De meesten van ons hadden moeite met de hoeveelheid 
aangeleverde stukken. 
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Notulen 
Geen opmerkingen  
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Mededelingen directie 
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Bespreken/vaststellen 

Installatie nieuwe MR- Leden 

-De MR stelt zich voor in de nieuwsbrief en maakt onze ambities zichtbaar 
-De nieuwe leden stellen zich voor in de nieuwsbrief 
-De MR interessant gemaakt in de aankondiging op Social Schools 
 

Scholingsbehoefte 

MR start cursus kan worden gevolgd op 10 oktober. 
(Je kunt de map inzien bij Sigrid) 
 

Taakverdeling 

-Voorzitter: Bart- Jan 
Maakt agenda, actielijsten, doet de communicatie met directie. 
 
-Secretaris: Daphne 
Bewerkt de notulen, maakt de agenda, stuurt alle informatie door in een email, maakt het 
jaarverslag. 
 
-Notulist: Graciella 
-penningmeester: Anika 
-documentbeheer: Roy en Daphne 
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Jaarplan  
Het jaarplanning zal opnieuw besproken worden met de directie. Hierbij komen de volgende 
punten ter sprake.  
-Jaarplanning mag korter, bondiger en overzichtelijker.  
-duidelijk wanneer welke stukken gelezen moeten zijn. 



 

 

-vastleggen en structureren. 
-flexibel omgaan met de aanlevering van stukken die geleverd worden door de directie. 
-Er is behoefte aan een schoolplan per jaar i.p.v. een vierjaren-plan, waarop de MR 
instemmingsrecht heeft. 

6 Begroting MR  

Anika neemt de rol als penningmeester op zich.  
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Huishoudelijk reglement/ communicatieplan  
Roy pakt dit op 
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Medezeggenschapsstatuut 
 

9 Contact met achterban 

Wij willen werken aan de volgende punten: 

-zichtbaarheid vergroten 

-de website  

-groepsfoto en ambities op de website 

-agenda delen  

-ideeënbus 

-MR hoekje in de school 

-Link naar de website/content (Roy en Anika) 

-Social Schools account voor vragen en ideeën voor ouders (Daphne) 

-elevator pitch of slogan (Graciella en Sigrid) 

-Vlog (Daphne) 

 

Doel: 

-Iedereen weet ons te vinden. 

-Iedereen weet wat de MR doet, waar wij voor staan en waarvoor men naar ons toe 

kan komen. 

 

Actie: 

-Flyer 
-Account op Social Schools 
-Website update 

10 Notulen + agenda vergadering  

11 Coronaplan 
Bart-Jan zoekt uit of dit ter informatie of ter instemming is. 
 
 
 
 
 



 

 

 


