
 

 

Notulen MR vergadering maandag 29 augustus 2022 
 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur    
 

1. Welkom en opening (Machteld)  
 
Gedicht van Lentezoet – fijn voelen op school 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

- 
3. Ingekomen post (Jacoline):  

-  
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
 
Geen bijzonderheden vanuit de notulen  

Actielijst: afscheid Stefan eraf, communiceren nieuw MR lid, schoolgids eraf, Nancy ipv Nienke. 

Op zoek gaan naar accountant (goed in de gaten houden of we iemand tegenkomen, 

die ons kan helpen) 

 

Erbij:  

Machteld houdt bij hoeveel tijd ze kwijt is aan voorbereiding etc. van de MR.  

Polsen nieuw teamlid (wellicht Simone – voorzitter? 

 

 

5. Punten uit Directie Overleg (inf) 
 

Is nog niet geweest 

 

6. Huishoudelijk reglement 

 

Let op! Goede huishoudelijk reglement op de site zetten! 

 

Aanpassingen 

 

10.3 Communicatie 

De MR probeert open en transparant te zijn in de communicatie met de school en de ouders. 

Hiervoor wordt een aantal communicatiekanalen gebruikt. Met regelmaat zal verslag worden 

gedaan in Constantnieuws. Daarnaast zal deze tekst ook op de website worden geplaatst. 

De MR leden zijn digitaal bereikbaar voor vragen etc. Namen zijn te vinden op de website en 

in Social Schools. Tevens is een e-mailadres van de MR op de website beschikbaar. (Zie 

ook artikel 17.3 MR Reglement Constantijnschool) 

➔ Social Schools weghalen! 

 



 

 

 

Op Social Schools bericht verwijzen naar huishoudelijk reglement en jaarverslag 

 

 

7. Jaarverslag MR 
 

Geen opmerkingen, document kan naar Danita.  
 

8. Vergaderdata vaststellen, MR activiteitenplanning en taakverdeling 
 

MR 1: 29 augustus 
MR 2: 6 oktober (online) = donderdag 
MR 3: 29 november (fysiek)  
MR 4: 16 januari (online) 
MR 5: 7 maart (fysiek) 
MR 6: 13 april (online) 
MR 7: 30 mei (fysiek) 
MR 8: 22 juni (online) 
 
Activiteiten:  
Weg → DWS 
Erbij → Duurzaamheid (liefst vooraan in het jaar bij de MR inplannen, dit jaar kunnen we hem 
dan als evaluatie doen in maart) 

 
9. Schooljaarplan/-bord (i) 

 
Kwaliteitskaarten delen met MR 
 

10. Proces taakbeleid/normjaartaak 
 
Geen bijzonderheden 
 

11. Begroting/budget MR (i) 
 

Désirée houdt bij wat er in- en uitgaat. Er is nog 600 euro over. Dit punt komt later op de 
agenda terug. Wellicht kunnen we ons laten informeren over het stuk accountant/cursus oid. 

 
12. GMR-zaken (inf)  

 

-  

 

13. Bespreking met Rob: (inf)  

• info DO voor MR 

• kwaliteitskaarten delen met MR? 

• Duurzaamheid inplannen bij team? 

 

 



 

 

14. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 
a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 

 
15. Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

 
16. Rondvraag 

 
 
 
Opening: Machteld Notuleren: Frenny   Sluiting van de vergadering: 22.00 uur 


