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Agenda en notulen MR vergadering  

Datum:  8 november 2022 19.30 uur  

Locatie:   de Triangel 

Aanwezig:  Maaike, Suzanne, Marie-Anne, Lisanne en Miranda 

Afwezig:   Corinne (Met kennisgeving)  

 

Jaarthema school: Stronger  Together 

Speerpunten MR voor 2022/ 2023: 

  

1. Opening vergadering (3 min) 

 

2. SWOT analyse (Lisanne en Marie-Anne) (72 min) 

Tbv input DB voor het nieuwe meerjarenbeleidplan. Zie bijlage 1 

Per thema geven we input. Marie-Anne/ Lisanne verwerkt dit en geeft onze input door aan 

directie.  

 

3. Doelen/ Speerpunten MR jaar plan (Maaike en Miranda) zie bijlage 2 (5 min) 

Aanpassen punt 1. Inhoud + naam aanpassen 

 

4. Fotograaf: Wie is binnen school verantwoordelijk voor het uitkiezen en regelen van 

schoolfotograaf? Dit ivm met de vele folders van schoolfotografen die nu in MR postvak 

worden gelegd. (2 min) 

We kiezen dit jaar voor de schoolfotograaf die we afgelopen jaren hebben gehad. Keuze 

schoolfotograaf MR. Contacten met schoolfotograaf door leerkracht (contact)ouders 

ondersteunen hem hierbij. MR evalueert ieder jaar of de schoolfotograaf nog bevalt.  

 

5. Stukken uit MR postvak (2 min) 

Suzanne neemt de post door en koppelt belangrijke zaken terug in de volgende MR 

vergadering. 

 

6 Opstellen punten agenda BMR 19 december (2 min) 

- Terugkoppeling van punten die we afgelopen vergaderingen hebben besproken.  

- Doelen MR 2022/2023 aangeven met voorbeelden.  

 

7. Mededelingen/ Rondvraag (2 min) 

- Jet Telgen kandidaat voor MR oudergeleding.  

- Binnenkort gaat er een enquête uit naar ouders, leerkrachten en kinderen. Of wij als MR na   

willen denken over vragen die wij graag willen toevoegen in deze enquête. Als MR willen wij 
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graag weten welk doel deze enquête heeft.  19 december nemen wij dit mee in de MR 

vergadering.  

 

Belangrijke data oudergeleding: 

 Woensdag 30 November ALV 19.30 – 20.30 uur Marie-Anne is erbij 

 Maandag 19 december BMR start 19.00 uur 

 Woensdag 1 februari 20.00- 20.30 uur Presentatie IB en Geef me de Vijf (Hanneke 

en Henriette) Corinne, Maaike en Marie-Anne sluiten aan 

 

BIJLAGEN: 

Agenda 

Notulen vergadering September 

Voorbereiding SWOT analyse (Bijlage 1) 

Uitwerking doelen MR (bijlage 2) 

 


