
Agenda MR vergadering  

Datum: 07 maart 2022 

Plaats: De Wingerd ( personeelskamer) 

Tijd : 19.00 uur 

Online: KH               MKA: HD 

 

1 Opening en welkom, eerst alleen MR leden 

              ( Petra, voorzitter) 
H en P zitten einde schooljaar 3 jaar in de MR, gaan ze door of moet er een 

verkiezing komen?  

H wil wel doorgaan met de MR en P wil stoppen. Er moet dus een oproep 

komen voor een nieuw ouder lid voor de MR.  

2 notulen vorige vergadering (februari 2022)Notulen zijn akkoord 

bevonden. 

3 Informatie directie:  
- Reactie op suggesties OPP : De adviezen die zijn ingebracht worden 

meegenomen bij het overleg. Aanpassing van het OPP is in ontwikkeling. 

- Reactie op parkeren voor de school: Onder de aandacht brengen bij 

ouders en chauffeurs wat nodig is voor een veilige situatie. Suggestie: een 

beloning voor oplettende chauffeurs die goed parkeren! Een bord plaatsen 

bij de ingang van de parkeerplaats met aandacht voor veilig parkeren ( 

bord door de kinderen laten maken). Bewustzijn bij de leerlingen vergroten 

door verkeersles in de groepen. AK gaat bij de coördinatoren van de 

bouwen aandacht vragen voor een parkeerles ( veilig uitstappen en 

opletten op verkeer en route naar de taxi’s) 

- Procedure vacature adjunct-directeur: Er zijn geen interne sollicitaties 

geweest. Er komt nu een voorgesprek met een eventuele kandidaat. De 

MR is hiermee akkoord gegaan. Vanuit de MR gaat HD in de 

sollicitatiecommissie. 

- Werkstandaard email is besproken ( mededeling hoe om te gaan met 

email) 

- Keuze 5 gelijke dagen model: Hiervoor is geen draagvlak in het team. 

Het voorstel is afgewezen en komt de komende 4 jaar niet op de agenda. 

 

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

mochten ze nog niet aan de orde zijn gekomen) 

 speerpunt OPP  (de suggesties uit de vorige vergadering zijn doorgestuurd naar 

de mensen van IB) zie reactie bij punt 3 



- speerpunt schoolapp: Onze schoolapp is gekoppeld aan Parnassys. 

Er is geen volledige tevredenheid over de werking van deze app. 

Alternatieven worden bekeken ( Mijnschool, Classboard, Parro) Als we 

verder gaan met de App moet er wel enige regelmaat in zitten wat betreft 

informatie, foto’s etc. De vraag is gesteld of de app zowel voor SO als VSO 

handig is. En in de huidige app ontbreekt de datum bij het nieuws. Dat is 

een mankement. De MR gaat de ontwikkelingen volgen.  

 Het parkeren voor de school: zie reactie bij punt 3 

5 inbreng personeel: 
 H wil wel doorgaan in de MR volgend jaar. 

6 ingekomen stukken: geen bijzonderheden 

7 rondvraag: wil men gaan nadenken over nieuwe speerpunten , suggesties 

zijn welkom ( mailen naar h.depoel@wingerdzml.nl) 

HdP 
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