
Notulen MR vergadering  

07 februari  2022 

Mka: WT 

 

1  Opening en welkom 

2  Notulen vorige vergadering (december 2021), zijn goedgekeurd 

3  Informatie directie:   

1. RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie - plan van aanpak (informatief) – 
ARBO meester wordt gebruikt om tot een plan te komen. Dit is op basis van 
een inventarisatie 2020 -2021. Ieder jaar wordt er een QuickScan gehouden 
onder het personeel. Vanuit de MR waren er wat opmerkingen over de 
formuleringen in het rapport. Deze formuleringen worden aangepast om 
onduidelijkheden te voorkomen. Verder werd er vanuit een MR ouder nog een 
opmerking geplaatst over groepsapp van leerlingen onderling.  Als het kan in 
de gaten houden of er respectvol wordt omgegaan met mededelingen over 
leerkrachten, stagiaires en medeleerlingen. ( aandachtspunt voor zowel 
ouders als personeel) 

2. Corona - Er zijn nog steeds besmettingen. Het TEAM pakt het goed op. Het is 
steeds afwegen van belangen t.a.v. beslissingen. 

3. Polsen of er draagvlak is voor BSO en vakantieopvang ( specifiek voor 
leerlingen van onze doelgroep en dan in de buurt van of bij ons op school) - 
mening vormend; de MR staat er niet onwelwillend tegenover. Er is 
gebrainstormd over de bekostiging. Er zal een haalbaarheidsonderzoek 
moeten komen. 

4. Afschaffen vrijwillige ouderbijdrage of instellen van schoolfonds 
(solidariteitsfonds) waarbij ouders gevraagd wordt om een bijdrage te leveren. 
Of vrijwillige ouderbijdrage in stand laten? (advies) MR ouders zien afschaffing 
van vrijwillige ouderbijdrage wel zitten maar zien instellen van een schoolfonds 
niet als een oplossing.  

5. Vakantierooster 22-23 – bijlage; ter sprake is gekomen om de vrije dag 28 
augustus – Groningens ontzet te laten vervallen. MR vindt deze suggestie 
prima. Maar men wil de vrije dag na Hemelvaart wel graag behouden. Dit 
laatste werd ook ter beoordeling aangekaart. 

6. Aanstellen adjunct-directeur (informatief) ; Binnenkort start de procedure. 
Er zal een MR lid gevraagd worden om bij de sollicitatieprocedure aanwezig te 
zijn. Er is een vacature voor Adjunct – directeur op De Wingerd voor 3 of 4 
dagen. Dit vanwege het vertrek van HP. En bij onze Stichting SCSOG is een 
vacature voor een HR-adviseur voor 3 dagen.  

7. Bezoek inspectie 2022 (informatief); Er is een PP gepresenteerd over hoe 
de inspectie naar de scholen gaat kijken. Het personeel heeft deze PP 
onlangs gezien op een vergadering. Ergens in 2022 verwachten we een 
bezoek van de inspectie op onze school. 

8. Lijstje met overzicht jaarplan 21 – 22; Dit jaar gaat alles een beetje anders. 
Door de corona perikelen en het niet samen kunnen komen maar steeds 



online  vergaderen worden bepaalde scholingsactiviteiten niet goed 
uitvoerbaar. 

9. Borgingskalender (ter info) = een geheugensteun voor zaken die voorbij 
moeten komen.  MR kan ook met voorstellen komen om zaken te bespreken 
in een MT vergadering.  

10. inbreng ouders ( de speerpunten gaan steeds mee naar een volgende vergadering 

mochten ze nog niet aan de orde zijn gekomen) 

 speerpunt OPP (aanbevelingen aangeleverd door MR ouders en 

doorgegeven aan de CvB) 

 speerpunt schoolapp ( volgende vergadering) 
 het parkeren voor de school ( opmerkingen van de MR ouders 

doorgegeven aan het MT) 

11. inbreng personeel: - 

12. ingekomen stukken: geen bijzonderheden 

13. rondvraag: - 
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