
 

 

Notulen MR vergadering 15-12-22  
 
Notulist: Graciella 
Aanwezig:  
Oudergeleding: Roy  
Leerkrachtgeleding: Sigrid, Daphne, Graciella 
Afwezig: Bart-Jan en Anika 

1 Opening & mededelingen 

Voorzitter opent de vergadering. 
 
We nemen officieel afscheid van Gemma. 
Check-in: 
 
Agenda: 
 
Notulen: Daphne past de notulen aan volgens de punten vanuit de directie 
 
Mededelingen: 

2 Afstemming met Directie 
SOP en NPO-begroting  

Wij zullen geen maandelijkse verkeersactie voeren, maar blijven wel nadenken over hoe 

we de verkeerssituatie rondom school onder de aandacht kunnen blijven houden. De 

leerlingenraad wordt hierbij betrokken. 

Het clusterplan is ter tafel gekomen en de leerkrachten die hierbij betrokken zijn geweest 

zullen tijdens de bouwvergadering toelichting geven hierover. 

SOP en NPO-begroting:  

De kleutergroepen zijn meegenomen in de begroting voor muziek van stichting Hart. 

Sharon gaat onderzoeken of er al meer informatie is over de invulling hiervan. 

Wat al begroot is, is al akkoord van de MR en het bedrag dat over is (als dat boven de 

1000 euro komt) komt uiteindelijk terug bij de MR om te bespreken. 

De leerlingenraad denkt in bredere zin mee over bepaalde bestedingen en daarom is het 

belangrijk dat er ruimte is in de begroting, zodat ideeën ook uitgevoerd kunnen worden. 

Het school ondersteuningsprofiel: 

SOP blijft hetzelfde en als er iets verandert wordt de MR hierin meegenomen. 

Er is een visie vanuit Spaarnesant en daarbinnen heeft elke school een eigen visie. De 

visie blijft staan totdat je als school merkt dat de visie niet meer klopt. Als dat aan de 

orde is, zal de visie opnieuw onder de loep genomen worden en zal het herschreven 

worden. 

  

3 Acties bespreken 

 



 

 

4-jarenplan: gereed, zie mail 26-10 jaarplanning 

4 Flyer 
Roy overlegt de ideeën met de voorzitter. 

Deadline voor de Flyer, video en pitch is na de voorjaarsvakantie (1 maart) 

5 Verkeersplan 
Zie actielijst 

6 Mails 
De mails waren ter informatie. 

7 Procedure notulen 

9 Afspraken 
Afmelden graag in de groepsapp. 
Concept notulen maximaal een week na de vergadering verstuurd naar de andere leden. 
Elke volgende vergadering keuren we de notulen goed. 

10 Rondvraag 
 

11  

  

 

 

 

Wie Actie Datum   

Planning Nieuwsbrief schooljaar 2022-2023 

Aanleverdatum Verschijndatum Editie Week 

05-09-22 08-08-22 1 36 

19-09-22 22-09-22 2 38 

03-10-22 06-10-22 3 40 

24-10-22 27-10-22 4 43 

07-11-22 10-11-22 5 45 

21-11-22 24-11-22 6 47 

05-12-22 08-12-22 7 49 

Planning Nieuwsbrief schooljaar 2022-2023 

Aanleverdatum Verschijndatum Editie Week 

19-12-22 22-12-22 8 51 

16-01-23 19-01-23 9 3 

30-01-23 02-02-23 10 5 

13-02-23 19-02-23 11 7 

06-03-23 09-03-23 12 12 

20-03-23 23-03-23 13 14 

03-04-23 06-04-23 14 16 



 

 

Allen Onderwerp:  
Besluit/aanbeveling: 
 

  

PMR Onderwerp: 
Besluit/aanbeveling 

  

OMR Onderwerp: 
Besluit/aanbeveling 

  

 

 

 


