
Voorstel notulen MR1 20 september 2022 

Aanwezig: Maaike,  Germen, Esther 

Afwezig: Carry 

Gasten: Ingvild, Robin 

 

1. Opening  
2. Vaststelling agenda   

Er worden nog wat punten toegevoegd. 

3. Mededelingen   

Geen mededelingen vanuit de MR. 

4. Vorige notulen  
5. Goedgekeurd. Nog even naar de lay-out kijken door Carry voordat die gepubliceerd 

kan worden. 
 

6. Jaarplanning 

Staat nu vast en er kunnen nog punten door het jaar heen aan toegevoegd worden. 

7. Taakverdeling 

Actielijst toe gaan voegen aan de notulen. Esther overlegt met Carry of zij wil blijven 
notuleren. Maaike blijft voorzitter, Germen lid GMR en penningmeester, Esther en Carry 
overleggen over hun taak binnen de mr (secretaris en de notulist). We houden 6 keer per 
jaar een vergadering om de 6 tot max 8 weken. We plannen de volgende vergadering per 
vergadering. 

8. Jaarverslag 2021-2022 

Is de taak van de secretaris. Esther pakt dit op.  

9. Nieuws GMR 

4 oktober is de volgende GMR bijeenkomst. Als Germen advies nodig heeft van het 
personeel dan geeft hij dat aan. 

10. Speerpunt MR 2022-2023 

Dit jaar hebben we twee doelen: 1. werven twee nieuwe leden (1 vanuit het team en 1 
vanuit de ouders). 2. De samenwerking met de oudercommissie van Kind &Co vergroten 
over gezamenlijke doelen, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid na overleg met Ingvild en 
Renske. 

  



 

Vanaf het volgende punt zijn Ingvild en Robin aangeschoven: 

11. Start nieuwe schooljaar 

We zijn fijn gestart. Andere scholen hadden vacatures nog niet ingevuld. Nieuwe collega's 
zijn fijn gestart en worden begeleid door Miranda. Collega's die uitvallen kunnen 
momenteel nog intern vervangen worden. Er zijn weer veel rondleidingen voor nieuwe 
leerlingen. 

12. Veiligheid rondom school en AED 

AED is besteld voor de zomervakantie. Komt buiten aan het gebouw voor de hele wijk. Komt 
in oktober. Als de AED geïnstalleerd is dan volgt communicatie naar/in de wijk. 

Veiligheid voedselbos. We moeten met 3 leerkrachten buiten staan op verschillende 
plekken. De kinderen spelen fijn buiten. Er zijn minder ruzies en de kinderen zijn meer aan 
het bewegen en spelen. Kinderen maken gebruik van de loopbrug om van het plein naar het 
voedselbos te gaan.  

Het ‘rolhek’ stremt verkeer rondom start en eind schooltijd. De picknick tafels zorgen ervoor 
dat er geen busjes meer het schoolplein op kunnen. Ingvild doet een aanvraag voor de 
verkeersveiligheid rondom de school (gekleurde paaltjes enz.). 

13. Sectorplan Covid 

Is in samenwerking met het team opgesteld. MR heeft nog wat vragen.  

Wat wordt er vastgelegd over de vitale beroepen in combi met het opgestelde rooster? 
Hierover wordt nog wat toegevoegd. Daarna wordt het ondertekend door de voorzitter. 

 

14. Analyse plan schoolresultaat 

Analyse is ook bovenschools besproken, omdat we nog geen representatieve resultaten 
hebben als net gestarte school. Zij waren positief over de analyse. Als totaalniveau zit het 
nog niet op niveau. Per periode wordt er een vak opgepakt in overleg met ib.  

Wij staan op de lijst van de inspectie en zij gaan met het bestuur in gesprek. Er zijn al 
interventies gedaan, bijvoorbeeld door het inzetten van andere methodes. Bij de 
overdrachten is gekeken naar wat de leerkrachten hebben ingezet om de kinderen te laten 
groeien. Er wordt zowel schoolbreed als op groepsniveau gekeken naar successen en die 
worden vastgelegd op de kwaliteitskaarten.  

Ib is betrokken bij de huidige groep 6 omdat er een hiaat is ontstaan in groep 5. 

Leesconsulent heeft tijdens de studiedag de leerkrachten voorbeelden gegeven van 
leesmotivatie.  

De volgende analyse wordt weer bovenschools besproken. 



Ingvild maakt een beknopte analyse die naar ouders gaat.  

 

15. Ingekomen vragen 

Flexibele tijden voor gesprekken worden door een aantal ouders als beperkt gezien. Directie 
pakt dit op naar het team. 

 

16. Koffie ochtend plannen 

Eerstvolgende koffie ochtend wordt 14 oktober om 8.30 uur. Eerste keer zonder thema. 
Daarna wellicht over PBL of leesbevordering. School wil een informatie-avond organiseren 
over lentekriebels.  

 

17. Rondvraag 

Germen: Kunnen er bordjes komen voor honden  ‘hier niet poepen’ voor het voedselbos? 
Ingvild pakt dit op met Annelies. 

Robin: jaaragenda graag delen met directie zodat zij kunnen afstemmen wie er komt. 

Let op!! MR mail gaat alleen naar Carry en Esther. Zij moeten ervoor zorgen dat de 
documenten doorgestuurd worden naar Germen en Maaike. 

 

Nieuwe datum:  

MR2 1 november 

----------------------------------------------------------- 

 

MR1 op 20 september 2022 

MR2 op 1 november 2022, 20.00 uur 

MR3 op 

MR4 op  

MR5 op 

MR6 op 

 

 


