
  

 

Notulen MR-vergadering maandag 11 april 2022 

Aanvang: 19.00 uur  

Aanwezig: Sjoerd, Joyce, Irma, Nikki, Angela, Natalja 

1. Opening + vaststellen agenda 
Geen opmerkingen. 

2. Notulen vorig overleg (21-03-2022)   
Geen opmerkingen. 

3. Ingekomen stukken; 
- Filmpje van de nieuwe directeur 
- Formatie update huidig en volgend schooljaar 
 
Interne puzzel groep 4. Op zoek naar structurele oplossing tot de zomervakantie. 
Puzzel is al gemaakt.  
 
Volgend schooljaar: Er is wat extra formatieruimte. Goedkeuring door bestuurder. 
(Nieuwe directeur zou tijdelijk fulltime kunnen werken, er zou een instroomgroep 
kunnen starten bij groei.) 
 
WBTR-training: Alle OR-leden van OPOPS hebben deze training gevolgd. Positieve 
feedback over inhoud training. Alle OR-en uiteindelijk met neuzen dezelfde kant op.  

4. Overblijf; stand van zaken 
 

- Geen bijzonderheden. We sluiten het punt. 
 
5. WMK bespreken (zijn er vragen?) 
 
Quick scan: 
Vraag Angela Quick scan. Klimaat scoort hoog bij personeel. Alleen er zijn veel 
aandachtspunten m.b.t. de ventilatie. Hoe kan dat? à Verkeerde interpretatie.  In tijden van 
corona slechter gescoord, door verplicht ramen open en geen gebruik airco’s.  
 

5. ICT-Beleidsplan bespreken en stemmen pmr & omr 
 

- Vraag: Groot deel computers computerlokaal zijn niet in gebruik, waarom? 
Afgeschreven en er worden steeds meer laptops aangeschaft. 



- Lerarencomputers worden in de zomer vervangen. + 1 nieuw goedwerkend wifi 
systeem. + gefaseerd digiborden vervangen. (c-touch)  

 
Alle aanwezigen stemmen voor het ICT-beleidsplan. 
 
7. SOP bespreken en stemmen, pmr&omr 
Duidelijk. Toevoeging: Karin is gecertificeerd beeldcoach. 
Allen aanwezigen zijn voor. 
 
8. Voortgangsrapport RIE (zijn er vragen?) 
RIE moet nog door onafhankelijke derde gecheckt worden. Wel alvast een plan van aanpak 
gemaakt, maar daar kunnen nog kleine wijzigingen in komen. 
 
9. Rondvraag 
 
Aan Sjoerd wordt gevraagd of hij het huishoudelijk regelement wil opzoeken.  
 
Actielijst 
 
punt  wat  wie  (voor) wanneer  status  
          
01  Opzet MR Jaarplan  Sjoerd, Ed  1 juni 2022 Bijna 

afgerond 
07  Jaarverslag MR   Ed  1 juli 2022  lopend 
08 Documenten beschikbaar 

maken voor PMR 
Sjoerd Voor 13 juni lopend 

09 Huishoudelijk reglement 
opzoeken en delen 

Sjoerd Voor einde 
schooljaar 

Lopend 

 
Volgende vergaderdatum: 13 juni 2022 


