
  

Doelen MR 21-22 
Zichtbaarheid 
Zichtbaar zijn in communicatie vanuit de MR, zorgen dat de MR vindbaar is en ervoor zorgdragen dat ouders weten wie de MR is, wat ze 
doen en hoe ze vindbaar zijn.  
Daarnaast ook zorgen voor zichtbaarheid op momenten wanneer communicatie/ activiteiten vanuit school of directie plaatsvinden richting 
ouders. 
Communicatie 
MR blijft actief aangesloten bij de directie wanneer er sprake is van communicatie richting ouders, rondom relevante en belangrijke 
thema’s die spelen. Directie betrekt MR proactief in de communicatie die moet gaan plaatsvinden. 
 

 

Wie zitten er in de MR van het Mozaïek? 

 
Akke Walma;   leerkracht groep 8 
Ineke Horstra;   leerkracht groep 6 en 8 
Esther Bruynooge; leerkracht groep 3 
Sarah den Besten; ouder van Isis groep 7 & Nova groep 4 
Annemieke van Duijn; ouder van Rosanne groep 8  
Gert Kerssies;  ouder van Jort groep 3 & Wende Bijenkorf 
 

Heeft u  naar aanleiding van deze notulen vragen of opmerkingen? 
Mail dan even naar: mrmozaiek@vivente.nu 

 

Notulen vergadering MR Het Mozaïek 27-06-2022 

1.Welkom! 
 
2. Vaststelling agenda 
- Geen toevoegingen 
 
3. Notulen vorige vergadering 
- Geen bijzonderheden 
 
4. Mededelingen 

- Voor de schoolapp volgend jaar moet er een nieuwe foto + bericht over de nieuwe samenstelling 

geplaatst worden. Ineke gaat dit oppakken.  

- Aangepaste veiligheidsplan moet worden besproken, dit zal op de volgende MR vergadering 

worden besproken.  

5. Ingekomen post 

Geen 

 

6. GMR 

Nieuwe voorzitter, Peter Souman, is benoemd. De rol van secretaris wordt als ambtelijk secretaris 

geworven nu. 

 

7. Rondje team 

Corine heeft een update gegeven.  

 

8. Stand van zaken huisvesting 

De welstandscommissie heeft helaas nog altijd geen akkoord gegeven op de nieuwe plannen. 

Hierdoor kan de verbouwing nog niet van start. Binnen de stuurgroep wordt binnenkort het vervolg 

besproken.  
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9. Continurooster evaluatie 

Naar aanleiding van de oproep om Fabian te vervangen, heeft zich iemand aangemeld.  

Per het nieuwe schooljaar zal Wendy de Vries het pleinwachtrooster gaan coördineren.  

 

10. Schoolgids 

Wat op- en aanmerkingen doorgegeven aan Corine. Laatste versie komt nog naar de MR, maar de 

MR gaat akkoord met de inhoud.  

 

11. Jaarverslag 

Door de ontwikkelingen binnen de directie en Corona is niet alles uitgevoerd zoals gepland. De nog 

open acties zullen meegenomen moeten worden in het jaarplan per het nieuwe schooljaar. Voor de 

MR zaak om dit dan na te gaan of de losse eindjes opgenomen zijn in het jaarplan.  

 

12. Eindopbrengsten groep 8 

Groep 8 heeft een mooie eindscore laten zien en de eindopbrengsten zijn overeenkomend met de 

schooladviezen die zijn gegeven.  

13. Formatie 

Geen bijzonderheden te melden; voor leerkrachten naar tevredenheid en weinig reacties vanuit 

ouders gekregen. Stabiele groepssetting. Wel wordt er afscheid genomen van diverse collega’s door 

verschillende redenen. Hierdoor zal met name op de groepsondersteuning een verschuiving 

plaatsvinden en zal er kritisch gekeken moeten worden op welke wijze de leerkrachten ondersteund 

kunnen worden.  

14. Huishoudelijk reglement aanvullingen 

Nieuwe samenstelling in september aanpassen. Verder zijn er een aantal aanvullingen gedaan op het 

gebied van geheimhouding en de organisatieverkiezingen. Het huishoudelijk reglement is akkoord 

bevonden door de MR.  

 

15. Evaluatie functioneren MR 

De vergaderingen voor het nieuwe schooljaar moeten worden gepland. Deze zullen 2/3 fysiek en 1/3 

online plaatsvinden. Vanuit Het Mozaïek en de GMR zullen relevante data worden gedeeld zodat de 

MR vergaderingen hierop aan kunnen sluiten.  

Met het benoemen van een nieuwe voorzitter, zal ook de taak van het notuleren doorschuiven naar 

2 andere MR leden.  

16. Wvvt 

We bedanken als MR Corine voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen maanden.  

Daarnaast bedanken we Annemieke voor haar inzet als inzet voor de MR en haar taak als voorzitter 

de afgelopen jaren. Annemieke draagt hierbij het stokje over aan onze nieuwe voorzitter Sarah  
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