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verslag MR dinsdag 17 januari 2023 

 

Tijd: 19.45 – circa 21.00 

Voorzitter:  Janine  

Secretaris Marieke 
Aanwezig:  Annemarie, Harmen,  Marieke, Nicole, Janine 

 Afwezig Halil  
 

ID Tijd 

(min) 

Wat 

 

Wie Doel :   

B: besluit  
I: informeren 
M: mening 
vormen 
E: evalueren 

1 1 Welkom, vaststellen agenda 
 

Janine I 

 

2 5 Verslag vorige vergadering 
Extra aanbod praktisch ingestelde kinderen brainstorm : in MR-
vergadering van februari of maart 
Dropbox vs One Drive; voortgang: MR-leden hebben eigen school e-
mailaccount gekregen. Notulen worden vanaf nu opgeslagen in  One 
Drive.  

Allen 

 

Marieke 

I, M 

 

I 

3 5 Mededelingen 
Notulen : Marjon leest mee met notulen voordat we deze op de website 
plaatsen.  
Nog geen reactie Jenny op uitnodiging MR.  

Janine I, M 

4 1 Post/ mail mr 
Geen post, 1 mail van KIKA ambassadeurs ivm korte broekenactie in dec. 

Nicole B 

5 5 Bestuur;  
Voorstel nieuwe toezichthouders besproken.  
Marjon geeft aan: MR is mogelijk een goede kweekvijver voor Bestuur. 
Nieuwe statuten van Bestuur worden tzt aan MR gestuurd. 
 

Janine  

6 10 Marjon: 

• Status PR bureau: samenwerking met Guus is beëindigd, 
Charmayne denk nu ook mee. Bijvoorbeeld Kunstcursussen, 
happy gym en peuterspeelzaal.  
Opmerkingen MR: In hoeverre sluit dit aan bij een taalschool?  
St Vitusdag per 2023 op 16 juni. MR ontvangt een overzicht van 
meer ideeën 

• Status nieuwe toezichthouder: rol nog niet ingevuld.. MR oppert: 
oud-leerkracht vragen? 3 toezichthouders is een optie. 

• Visitatierapport is binnen bij het bestuur, maar nog niet 
besproken. 

• Visie; alternatief definitie ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ volgt. 

Marjon I 
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• Het streven is dat MR de begroting donderdag 26 januari 
ontvangt.  

• Document meerjaren onderhoudsplan is gedeeld 

• Sparren over term ‘ kwetsbaar’ met Marjon en Cynthia. 
 

7 5 Aanwezigheid van MR bij visitatie/schoolinspectie besproken. 
 

Allen I 

8 10 Zittingstermijnen in MR: termijn van Harmen is verlopen, vacature 
wordt in de Nieuwsbrief van februari geplaatst. Harmen wil graag 
termijn verlengen, bij aanmeldingen van nieuwe ouders volgen er 
verkiezingen. 
 
Wellicht wil MR zittingstermijn van leden verlengen naar 3 jaar, we 
kijken wat hierover in het reglement staat. 
 

Allen I, M 

9 10 Armoede op scholen 
Leerkrachten inventariseren of er signalen zijn, zo ja, dan verder 
bespreken. 
 

Allen I 

10 5 Taalrijke school 
Er komen nieuwe boeken, voorleesdagen , boekenschrijver op school. 
Onderzoeken wat andere scholen doen. 
 

Marieke I 

11 10 Werkgroep Verkeer 
Korte update. 
 

Harmen I 

12 10 TSO 
Gouden certificaat behaald bij ontruimingsoefeningen. Certificaat en 
oorkonde worden 7 februari uitgereikt. 
 

Harmen I 

13  Rondvraag  
Er wordt geconstateerd dat het taalgebruik door de leerlingen soms erg 
heftig is. Zowel onderling als tegen leerkrachten. Behoefte aan actie? 
 

Allen   
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