
 

 

Notulen MR vergadering dinsdag 5 juli 2022 
 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur    
 

1. Welkom en opening (Machteld)  
 
Lentezoet – ‘Snaar’ 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

 
Nieske is vandaag verhinderd. Vanaf komend schooljaar is zij erbij. 

 
3. Ingekomen post (Jacoline):  

 
Geen bijzonderheden 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 

 
Naam Nieske goed in de notulen zetten, woord ‘agenda’ veranderen in ‘notulen’, blijven 

controleren situatie L11.  

De actielijst wordt langs gelopen en daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 

5. Punten uit Directie Overleg (inf) 
 

Geen bijzonderheden. 

 

6. Stand van zaken RI&E, tussenevaluatie (inf) 

 

Margriet heeft destijds punten vanuit de tussenevaluatie opgenomen en is hiermee bezig. 

 

7. Evalueren functioneren MR 
 
Voor de MR is het (relatief gezien) een rustig jaar geweest. Daardoor was er voldoende 
aandacht voor de controlerende en adviserende rol van de MR. Het is belangrijk dat de 
personeelsgeleding openstaat voor vragen en/of knelpunten van collega’s. Echter is Rob heel 
makkelijk te benaderen, dus worden daardoor al veel vragen weggenomen.  
 
Stefan: er is gebrek aan een externe, die tips kan geven m.b.t. de financiën. Het is misschien 
handig om lijntjes uit te zetten binnen de school. Wellicht kan diegene ons eenmalig helpen om 
te adviseren over de financiële onderwerpen binnen de MR. Dit punt staat op de actielijst.  
 
 

8. Monitoren NPO gelden (i) 
 

Geen bijzonderheden op dit moment. De NPO gelden zijn verdeeld voor komend schooljaar. 
Daarna stopt dit. 

 



 

 

9. Evaluatie Schooljaarplan (i) 
 

Geen vragen/bijzonderheden. Nieuwe jaarplan wordt start schooljaar besproken.  

 
10. GMR-zaken (inf)  

• 220322 Notulen OPR vastgesteld 220419 → deze stukken zijn van 24 mei. 

• GMR stukken in map GMR 6  

 

11. Bespreking met Rob: (inf)  

• Info DO voor MR 

• Schoolgids is bijna af. Rob deelt deze met Jacoline. Er wordt door ons gekeken wie 

deze controleert. De functie ‘vertrouwenspersoon’ voor de Constantijnschool staat nog 

open.  

• Er wordt navraag gedaan naar de ventilatie bij kleuters/groep 3. Er hoefde vanuit het 

onderzoek (corona gerelateerd) van de SPCO niks te gebeuren aan de ventilatie. Er is 

overal een CO2 meter. Rob heeft er ook nog een aantal extra. Een aantal jaren 

daarvoor is er ook een algemeen onderzoek gedaan, dat heeft ook niet tot acties 

hoeven leiden.  

• Mail Nancy: het is als onderwerp ingebracht bij het DO. Hier hebben alle directeuren 

over meegedacht. Er is veel bijval om de huidige richtlijnen aan te passen. Het College 

van Bestuur gaat het in heroverweging nemen. Er komt na de zomer wellicht een 

nieuw voorstel. Nancy is hiervan op de hoogte.  

 
12. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 
 
Leeslink is gekozen als nieuwe methode voor Begrijpend Lezen. Dit als vervanger van Goed 
Gelezen en Nieuwsbegrip. We zullen dan Leeslink en Junior Einstein in gaan zetten. 
 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 

 
13.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

 
We maken een foto van Stefan en zetten hier een bericht over op Social Schools. Voor de 

volgende keer kunnen we eerder melden dat er iemand gevonden is als lid van de MR. 

 

14. Rondvraag 
 

Eerste vergaderdatum voor volgend schooljaar: 30 augustus – fysiek. Op 30 augustus maken 

we het rooster verder af.  

 

15. Afscheid Stefan 
 

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


