
 

 

Notulen MR vergadering dinsdag 29 november 2022 
aanwezig: Machteld, Inge, Nieske, Jacoline, Frenny, Désirée (notulist) 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur   Fysiek 
 

1. Welkom en opening (Jacoline)  
Jacoline opent met een mooi gedicht, gevonden op internet: ‘Elke dag is een nieuw geschenk’ 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 

de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
mail over het busvervoer wordt ter kennisgeving aangenomen 
 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
- n.a.v. actiepunt ‘duurzaamheid’, dit moeten we blijven monitoren. Inge in actielijst bij dit punt 

toegevoegd 
- verslag Audit is naar team gedeeld en Frenny deelt dit ter plekke met de MR 
- De GMR heeft een handboek toegevoegd in haar Drive met als thema ‘duurzaamheid’. Dit 

handboek is niet meteen terug te vinden, maar kan erg relevant zijn. Op actielijst. 
 

5. Punten uit Directie Overleg (inf) 
Geen bijzonderheden 

 

6. Schoolbegroting (inf) 

In een apart document ‘begroting’ is dit punt verder uitgewerkt. Met dank aan Frenny. Dit 

wordt apart van deze notulen verstuurd. 

 

7. Profielschets en BAC nieuwe directeur (i) 

Inge neemt namens de ouders van de MR plaats in de BAC. De profielschets die is opgesteld 

nav input van het team nemen we samen door en op- en aanmerkingen verwerken we in het 

document wat het team heeft gemaakt. Dit document wordt gestuurd naar HR en toegelicht 

door Marina. 

Rob licht nog toe dat Marjan Thomassen namens het CvB plaatsneemt in de BAC. Jaap is per 

1 januari a.s. volledig hersteld, zolang neemt Marjan nog taken van hem over. Ook licht Rob 

toe dat de eerste selectie door CvB wordt gedaan op basis van basisvoorwaarden. 

 

8. Geactualiseerde afspraken onderwijs op afstand  

GB 
9. Ondersteuningsprofiel Passenderwijs (inf) 

Op de website van de school staat dat het ondersteuningsprofiel van Passenderwijs 2 jaar 

geldig is en vervolgens staat er het schooljaar ‘21 /’22 bij. Jacoline vraagt dit na bij Danita. 



 

 

10. Evaluatie werkdruk (inf) 
Dit schuiven we door naar de volgende vergadering en nemen daarin dan meteen de 

uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek mee. 

11. GMR-zaken (inf)  

● 1 t/m 9. GMR stukken  

● 10. GMR agenda 22 nov. 

12. Bespreking met Rob: (inf)  

• De begroting is besproken 

 
13. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 

 
14. Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

In januari plaatsen we een bericht, waarin we aangeven dat een MR-lid ook is afgevaardigd in 
de BAC 

 
15. Rondvraag 
- geen 

 

 
Opening: Jacoline Notuleren: Désirée   Sluiting van de vergadering: 22.00 uur 


