
 

Notulen MR vergadering              

Donderdag 30 juni 2022  
Notulen: Sascha 
Aanwezig:  
Afwezig: Iris, Joëlle, Astrid 

 
  

1.  Notulen van 18 mei 2022 

2. Actielijst 30 juni 2022 
 

Aanvraag subsidie onbekend. Joëlle is afwezig.  

Flyer is af.  

17 augustus etentje MR 

3. Formatie schooljaar 2022-2023 
 

Ralf past formatieplan aan met resultaat 0 en reservering 100.000 vanuit NPO voor schooljaar 

23-24. Aanpassen dat Sanne alleen van NPO gelden wordt betaald.  

Inkomsten rijk schoolplan verdelen in 3 kolommen: leerlinggebonden, NPO, werkdrukgelden.  

Aanpassen cultuurgemeentegelden 2 verschillende bedragen, telt niet op tot subsidie 

Inkomsten overig uitzoeken (10.917 euro).  

 

4. Creativiteit 
Meenemen naar begin volgend schooljaar. Op eerstvolgende agenda nieuw schooljaar.  

5. Evaluatie Pilot Frans 
Doorschuiven naar volgend schooljaar. 

6. Nieuwsbrief/ Jaaroverzicht 
Tiemen neemt in eindstukje ook stukje over creativiteit/cultuur (groep doorbrekende thema's 

etc) op.  

7. HPS/ Edi 
Op de agenda laten staan voor volgend schooljaar.  

8. Corona 
Blijft op de agenda staan voor volgend schooljaar.  
Ralf zet op de agenda voor op de 0-week dat we het verdelen bespreken.  

9. Schoolgids 
Ralf bekijkt opmaak en gekke vraagtekens nog. 

10. Imagoschool en communicatie 
Volgend schooljaar optie bespreken om HBO studenten communicatie in te vliegen via vrouw 

Peter. Op de agenda.  

11. Vaststellen studiedagen 



Studiedagen goedgekeurd 

12. Vaststellen MR vergaderdata 2022-2023 
MR informatieavond is niet nodig. MR sluit wel aan op algemene informatieavond.  
Laatste datum wellicht nog verschuiven. Starttijd 20:00 uur. 2 x fysiek 4 x online. 

13. Nieuwe leden MR 2022-2023 
Afscheid: Astrid en Iris 

Oudergeleding blijft zitten. Volgend schooljaar moeten er 3 nieuwe ouders in de MR. Nieuwe 

ouders laten aansluiten bij laatste twee vergaderingen.  

Nieuwe leden vanuit team: Peter en Mechteld.  

14. Rondvraag 
Kort besproken hoeveel kinderen er gaan.  
Ralf gaat chromebooks bestellen in de eerste week van de vakantie.  
Budget voor flyers? Ja, via MR budget.  

GMR wordt weer opgepakt door Sigrit en Joëlle.  

Groep 8 afscheid geld via MR potje (vrijwillige ouderbijdrage). Bespreken in OR begin volgend 

jaar.  
Website checken + mailadres Helma controleren 

TSO moet weer op de agenda van eerste vergadering 22-23.  

 


