
 
 
 
 

Notulen MR vergadering 
 

  

Datum, tijd & plaats 06-10-2021 20.15 uur teamkamer Torenschouw 

Aanwezig Bibi, Paulien, Annemarie, Yvonne, Liselotte 

Afwezig - 

Verslag /verspreiding Per mail 

Verslag aan MR leden, website 

Agenda of onderwerp algemeen 

Goedgekeurd d.d. 08-12-2021 

 
 
 
 

  

1 Opening welkom allemaal 

2 Agenda vastgesteld 

3 We spreken af dat we de notulen na verspreiding direct lezen en op-aanmerkingen mailen 

4 Ingekomen oproep van RSV als bijlage in tp? Lis vraagt het aan Boukje 
Afval verzoek OV: vanaf oktober een papiercontainer, maar weinig plastic afval 

5 DIR:  
▪ Op de PF: inloopavond over de Schooltijden -enquête sluit deze week- waarschijnlijk per 1 jan 
▪ Dit jaar = intensievere samenwerking tussen PF en TS, scholing, IB-overleg, leerkrachten weten 

elkaar snel te vinden. Er zijn gesprekken met partijen voor scenario-onderzoek (april/mei uitslag 
onderzoek) → van Beekveld & Terpstra, na de herfstvakantie volgt er een kennismaking 

▪ NPO gelden: Lea gaat donderdagochtend RT geven 
▪ Delta support: beleidsmedewerkers voor ICT huisvesting etc, zaken worden goed opgepakt, het is 

handig om 1 aanspreekpunt te hebben 
TEAM: 

▪ Yvonne is naar de Delta kennismaking gegaan, afgevaardigden van MR, veel ouders, enige 
toevoeging over 10 % NPO gelden voor e-learning en overige scholing Delta medewerkers 

▪ Goed gestart dit jaar, er is wel verschil met aanwezigheid directie 
▪ Nieuwe collega is ook fijn gestart 

GMR: 
▪ Ernst Olaf Griep als ouder in GMR 

6 Taakverdeling MR: 
Ja, er is behoefte aan scholing, we verwachten een oproep van Delta/GMR 
Jaarplanning: Liselotte kijkt even in de documentatie van Yvon 
Taakverdeling: Paulien voorzitter, Liselotte secretaris, we notuleren om de beurt 

7 Schooltijden: plannen informatiemoment, tijdspad is besproken maar het is er nog niet van gekomen. Na 
de herfstvakantie informatiemoment, vervolgens enquête. 
We zorgen dat we het tijdspad bij volgende vergadering hebben. 
We nemen de keuze van de leerlingen als weging mee. De teamleden zijn al gevraagd naar bereidheid, 
omdat de keuze die ouders krijgen door het team gedragen wordt. 
Datum ouderbijeenkomst: 3 november 19.00 uur koffie/thee 19.15 uur start 
Voor de herfstvakantie 21-10 presentatie versturen, maandag 1 nov reminder. 
starttijd om presentatie toe te lichten, mogelijkheid tot vragen stellen 
Leerlingenraad: waarom is die er niet? Die gaat er wel komen 

8 Groen rondom het schoolplein: 
Door onduidelijkheid welke werkzaamheden door de gemeente en welke door school gedaan moeten 
worden, is Marcel teveel tijd kwijt met snoeiwerkzaamheden van de struiken rondom school. 



Delta support ondersteunt hierin. 

9 Vacature OA: 
5 reacties op de vacature OA, Miranda en Liselotte samen met Annemarie in de sollicitatiecommissie. 
Hopen dat de nieuwe collega snel kan beginnen, het primaire onderwijsproces is niet in het geding als het 
pas per 1 dec zou kunnen beginnen, maar Manon zit wel in de ondersteuning. 

10 Rondvraag  
Yvonne: Is het mogelijk - afhankelijk van de onderwerpen- om via teams te vergaderen.  
We proberen om en om te plannen 

11 Sluiting 21.45 uur 

 
Actielijst: 

wat wie Wanneer 

Oproep RSV moet als bijlage in TP? Navragen bij GMR LR 20-10-2021 

Jaarplanning MR? Opzoeken LR 01-12-2021 

Ouderbijeenkomst: 
Ouders uitnodigen 
Powerpoint sturen 
Herinnering sturen 

 
AW 
AW 
AW 

 
21-10-2021 
21-10-2021 
01-11-2021 

   

 

 

 


