
 

Notulen MR overleg 

 

Woensdag   15 juni  Tijd: 19.30u – 21.00u   

Aanwezig: Steven, Sarah, Baukje, Odette, Marieke, Carla, Elsemieke en Daniëlle 

 

1. Opening   

 

2. Voorstellen nieuw MR-lid oudergeleding 

Baukje heeft haarzelf voorgesteld als nieuw lid van de MR. Ze zal worden ingepraat door 

Odette. 

                                   

3. Rondvraag  

       

4. Notulen vorig overleg 10-05-2022     

Notulen goed gekeurd 

 

5. Mededelingen van de directie     

 

De school is druk bezig met de formatie. Deze zal tijdig worden gedeeld met ouders. 

Het gebouw wordt verduurzaamd als in ledverlichting, folie op ramen, etc.  

 

6. Ingekomen stukken MR mail      

 

GMR mail: ouders uit de MR mogen stemmen op nieuwe leden van de GMR.  

7. Stand van zaken m.b.t. partnerschapsavond. Acties.  

 

Mentoren van school hebben onder collega’s activiteiten en tips verzameld. Deze 

zullen vanaf volgend jaar maandelijks gedeeld worden. Dit kan te maken hebben 

met o.a leren van tafels, leestips etc. Dit zal een apart blokje worden. 

8. Vaststellen overlegdata MR volgend studiejaar   

 

Dinsdag 4 okt 2022 

Woensdag 16 nov 2022 

Maandag 16 jan 2023 

Woensdag 29 maart 2023 

Dinsdag 16 mei 2023 

Woensdag 21 juni 2023 

 

9. RI&E  

De vragenlijst en de rondgang met een extern bureau is doorgenomen. Hierin staan 

werkpunten in verwerkt.  

Deze is ook afgenomen onder het personeel. Deze wordt onder de PMR besproken. 

De MR heeft instemming op het plan van aanpak. De MR heeft ingestemd.  

           

10. NPO/schoolscan  

 

Carla heeft toelichting gegeven op de schoolscan. Vragen vanuit de MR zijn 

beantwoord. Programma NPO is voorgelegd.  

Een groot percentage van de kinderen heeft hier veel baat bij gehad. 

De MR heeft ingestemd op de begroting van de MR.  



 

 

11. Concept jaarverslag  

 

Het jaarverslag is besproken en zal worden afgerond na de laatste vergadering.  

Deze zal dit schooljaar worden gedeeld met de MR en ouders. 

    

 

 

 

 

Volgende vergadering: 

 

telkens van 19.30-21.00 uur 

 

Dinsdag 4 okt 2022 

 

TOP-overleg 

  

26 september  Steven sluit aan vanuit MR 

31 jan 

22 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


