
 

 

Notulen MR vergadering maandag 6 september 2021 
 
Aanwezig: Machteld, Stefan, Inge, Frenny, Désirée en Jacoline. 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur  
 

1. Welkom en opening (Machteld) 
Machteld heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van een 
column van Naomi Smits over het begin van het nieuwe schooljaar.  

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 

Geen veranderingen/toevoegingen.  
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- zie doorgestuurde mails 
Naar aanleiding van één van de doorgestuurde mails, heeft Frenny besloten om zich voor een 
MR cursusavond op te geven. 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
Wat betreft de GMR-vergaderingen: Stefan wil graag een keer een GMR-vergadering 
bijwonen. Zodra het vergaderrooster van de GMR bekend is, plant hij een datum. 
Het zou prettig zijn als er stukken van de GMR in hun drive gezet worden, dat deze gedeeld 
worden met ons, dan krijgen wij via de mail een mededeling. Nu moeten we continu zoeken. 
Verzoek gaat bij het sturen van de notulen naar de GMR. 
Notulen worden vastgesteld en de actielijst aangepast. 

 
5. Punten uit Directie Overleg (inf) 

Nog geen punten ontvangen. 
 

6. Evaluatie oude jaarplan en goedkeuring nieuwe jaarplan (met de NPO gelden) 
Wij hebben geen bijzonderheden bij het oude jaarplan. Wat betreft het nieuwe jaarplan: wat 
houdt ‘going concern’ in en waarom is het punt 3 van de duurzaamheid eruit? (Kinderen 
hebben kennis van duurzaamheid via het onderwijs in zaakvakken en projecten. Kinderen 
dragen zichtbaar zorg voor hun directe omgeving) Dat vragen we aan Rob. 
Eventuele aandachtspunten uit het oude jaarplan, komen in het nieuwe jaarplan terug. 

 
7. Huishoudelijk reglement 

Bij punt 10.4 moet de zin aangepast worden over eventuele ontvangen brieven. 
Het rooster van aftreden moet ook aangepast worden. 

 
8. Jaarverslag MR 

Goedgekeurd. 
 

9. Vergaderdata vaststellen, MR jaarplanning en taakverdeling 
De vergaderdata worden vastgesteld en worden verstuurd naar de MR leden, Rob en naar de 
beheerder van de website. MR activiteitenplan is aangepast voor het komende schooljaar. 
Taakverdeling blijft hetzelfde. 

 
10. Proces taakbeleid/normjaartaak 

Alle personeelsleden zijn in overleg geweest met Rob. Geen bijzonderheden gehoord. 



 

 

 
11. Begroting MR/budget (i) 

Misschien toch weer een lidmaatschap aanvragen bij het CNV? De kosten hiervan worden 
uitgezocht door Jacoline. 

 
12. GMR-zaken (inf)  

• ---- 
 

13. Bespreking met Rob: (inf)  

• De vragen naar aanleiding van de jaarplannen worden besproken met Rob. Going 
concern is een term die er door het SPCO ingezet is en het betekent dat het blijvende 
aandacht nodig heeft. Wij vragen ons af of er iets kan zijn wat geen blijvende aandacht 
nodig heeft? Waarschijnlijk zal er nooit nee komen te staan. 

• Wat betreft het doel van de duurzaamheid. Door het afgelopen jaar is het geen 
hoofddoel meer geweest, mede door de aandacht om de onderwijsachterstanden weg 
te werken. Er wordt wel weer een begin met dit onderwerp gemaakt en op de 
studiedagen staat duurzaamheid wel gepland. 

• De NPO gelden worden besproken, de MR keurt ze goed. De aanvragen om het geld 
te ontvangen stagneren soms wel. Ze worden getoetst op de voorwaarden en dat 
vraagt helaas veel tijd.  

• We plannen de vergaderdata met Rob. 

• Er is een foto van de MR-leden gemaakt voor op de website. 
 

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

  Geen bijzonderheden 
 

15.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 
Machteld schrijft een stukje over de MR, het jaarverslag, onder de aandacht brengen van de 
website, etc. 

 
16.  Rondvraag 

Er wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 
Opening: Machteld  
Notuleren: Jacoline   
 
Sluiting van de vergadering: 22.10 uur 

 
 

 

 

 

 


