
   Medezeggenschapsraad Basisschool De Bloktempel 

 

Notulen MR vergadering maandag 20 juni 2022  
 
Aanvang: 19.30 
  

Aanwezig:  
PMR:            Samira, Marja, Charissa, Jorien 

OMR:  Nicole, Kariem, Maaike, Paulien (vz)  
Directie:  Kelly  

Afwezig:  - 
Notulist:  Jorien 
 

___________________________________________________________ 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Notulen 17 mei 2022 
Na enige tekstuele wijzigingen goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

• Een boeketje voor alle MR leden, als bedankje voor het verzette 
werk de  afgelopen jaren. 

• Voor de plusklas hebben we susbsidie van ASML gekregen. Dit 
gaat een impuls geven aan ons plusklas-onderwijs.     

  

4. Schoolgids / infoboekje 2022-2023 

Een aantal MR-leden heeft al wat feedback gegeven, voor de punten en 
de komma's mag je nog mailen. Jorien zal nog iets schrijven over hoog- 
en meerbegaafdheid.  

 
5. Opbrengst eind CITO 

We hebben gekeken naar het schoolrapport van de eindtoets. We hebben 
hierbij ingezoomd op de verschillende vakgebieden en de 
referentieniveaus. We scoren op de talige gebieden boven het landelijk 

gemiddelde. Rekenen blijft hierbij achter, we zijn hier kritisch over in 
gesprek gegaan.  

 

6. MR jaarverslag 
Kariem en Maaike schrijven het jaarverslag. 

 



7. Verkiezingen PMR / OMR stand van zaken. 

De procedures lopen, er zijn 2 plekken bij de PMR en 1 plek bij de OMR 
vacant. Kariem stelt zichzelf herkiesbaar.  

Update juli 2022: Er zijn geen kandidaten voor de PMR, Kariem blijft in 
de MR. Vanuit de leerkrachten zullen Laura en Nick zich aansluiten bij de 
PMR. 

 
8. Ingekomen post/mail 

N.v.t. 
 

9. GMR 

Jorien stopt met de GMR, er is nog geen vervanger. We agenderen dit 
punt in de eerste vergadering na de vakantie.  
 

10. Inventarisatie onderwerpen 2022-2023 
Nicole maakt de jaaragenda voor volgend jaar. 

 
11. Plannen 1e vergadering na de zomervakantie (sept 2022) 

Donderdag 29 september komen we voor het eerst bij elkaar in het 

nieuwe schooljaar.  
 

12. Rondvraag 
Het viel mensen op dat er weinig planten binnen de school zijn, terwijl 
dit juist heel goed is voor het binnenklimaat. Dit werd aangekaart door 

een kind van de leerlingraad. 
 

 
- Data volgende MR-vergaderingen: 

 

o Donderdag 29 september 2022 
 

 

 

 

 
Bijlagen: 

1. Besluitenlijst 
2. Actielijst 

  



Bijlage 1: Besluitenlijst 

 

Datum Nr. Besluit Wie 

algemeen    

03-11-20 1. Betrokkenheid MR bij 

begroting/investeringsbehoefte afstemmen. 

Directie 

24-09-21 2. CSA deelt jaarlijks plannen met de MR. MR 

24-09-21 3. OMR wordt op de hoogte gehouden door de 
PMR inzake het werkverdelingsplan. 

MR 

18-03-21 4. De notulist past steeds de besluiten- en 
actielijst aan; scherp zijn op beslissingen 

tijdens vergaderingen. 

MR 

14-04-21 5. MR wordt op de hoogte gehouden van 

nieuwbouwplannen. 

Directie 

15-06-21 6. Huishoudelijk reglement wordt jaarlijks 

terugkerend item. 

MR 

2021-2022    

21-10-21 1. Als een lid van de MR aftreedt voordat 
termijn verstreken is, stemt MR over hoe 

verder. Dit wordt ook aangepast in het 
huishoudelijk regelement. 

MR 

22-03-22 2.  MR is akkoord met zij-instroom nieuwe 
leerlingen van de wachtlijst. 

MR 

22-03-22 3.  MR akkoord met concept-jaarplanning 2022-
2023. 

MR 

22-03-22 4. De MR is akkoord met het laten vervallen 
van de vrijwillige ouderbijdrage per 
schooljaar 2022-2023 

OMR 

 

  



Bijlage 2: actielijst 

  

Datum Nr. Actiepunt Wie Status 

02-04-20 2. MR bijeenkomst voor ouders 
begin volgend schooljaar. 

MR  

14-04-21 7. Verkeerssituatie rondom school 
kritisch bekijken en met plannen 

komen. 

OMR  

25-05-21 10. Notulen van alle vergaderingen 

van dit schooljaar op de website 
laten plaatsen. 

Nicole Afgerond  

15-06-21 11. Data-analyse n.a.v. de e-toetsing  Kelly Afgerond 

15-06-21 12. Jaarverslag opstellen. Kariem Afgerond 

15-06-21 13. Vacaturetekst opstellen. Paulien Afgerond 

15-06-21 14.  Vacaturetekst online 

(ouderportaal). 

Directie Afgerond 

15-06-21 16. Planning/begroting CSA 

opvragen. 

Paulien Afgerond 

15-06-21 17. Aanpassing huishoudelijk 

reglement met actuele gegevens 
en invoeging artikel (begin 

komend schooljaar). 
huishoudelijk reglement updaten 
ivm nieuwe samenstelling en 

termijnen 

Kariem 

/ MR 

 

2021-2022     

23-11-21 1.  Paulien bespreekt met de CSA de 
kascommissie.  

Paulien Afgerond 

23-11-21 2. Stukje voor infoblaadje OMR Afgerond 

23-11-21 3.  Etentje MR wordt doorgeschoven 

naar 2022. 

MR Afgerond 

20-06-22 4. Vanaf september stopt Jorien 

met de GMR. Tijdens de eerste 
vergadering 2022-2023 

opvolging bespreken.  

MR  

17-05-22 5. Bepalen wie jaarverslag schrijft Kariem 

/Maaike 

Afgerond 

17-05-22 6.  Verkiezing PMR/OMR plannen en 

organiseren 

PMR / 

OMR 

Afgerond 

     

 

Mei 2022: Brief van minister van onderwijs ontvangen. Kelly heeft dit 
gedeeld met de MR. Het is belangrijk om de achterban te horen over de 

inzet van de NPO gelden. De MR gaat nadenken over een aanpak; 
georganiseerd het gesprek aangaan, presentatie geven, stellingen, 

koffie moment tijdens de inloop? Actiepunt!! 

 


