
  

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 MR-vergadering Het Mozaïek 04-04-2022 

Locatie Mozadance lokaal groep 8 
19.30 uur  

 
1. Welkom! 
2. Vaststelling agenda- geen bijzonderheden 
3. Oudervereniging vertelt over plan van aanpak schoolkassa 

Sharon (voorzitter OV) vertelt over het innen van het schoolgeld 
via Schoolkassa. Dit schooljaar worden de ouderbijdrage en 
schoolreis/schoolkamp nog gescheiden geïnd. Verder spreken we 
af dat we 1 keer per jaar voor 1 oktober een gezamenlijk overleg 
tussen MR en OV inplannen om subsidies etc af te stemmen.  

4. Notulen vorige vergadering- goedgekeurd 
5. Mededelingen- geen 
6. Ingekomen post- zie agendapunt 14 
7. GMR- Akke praat ons bij over de GMR-vergadering van 28 maart. 

Algemene GMR-vergadering vindt plaats op 16 mei 
8. Rondje team- Corine praat ons bij.  
9. Stand van zaken huisvesting- Vergunning is aangevraagd. Buurt 

en ouders worden binnenkort via de gemeente ingelicht over de 
definitieve verbouwplannen. 

10. Tussenopbrengsten- Corine bespreekt de tussenopbrengsten van 
de vakgebieden; spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend 
lezen.  

11. Vakantierooster- Vakantierooster 2022-2023 hebben we 
goedgekeurd. 
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12. Communicatie school-ouders: groepenverdeling; we kunnen 
volgend schooljaar definitief starten met 8 groepen 

13. Tussenevaluatie Jaarplan 2021/2022- Voortgang van het plan is 
besproken 

14. Statuten MR- Vastgesteld door MR 
15. MR verkiezingen – We bespreken het tijdspad rondom de 

verkiezingen. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, zij stellen zich 
binnenkort voor.  
Zichtbaarheid MR; we blijven de agenda en notulen in de 
SchoolApp plaatsen. 

16. Rondvraag-  
17.  WVTTK- Per 1 september wordt Sarah de voorzitter van de MR. 

Ze volgt onze huidige voorzitter, Annemieke van Duijn,  op.  
18. Afsluiting 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


