
NOTULEN MR 

Locatie          MF ruimte 
 

Tijd        19.00-21.00 

MR                 Thera, Simone, Gabrielle, Peter, Gina, Martijn 

Afgemeld: Karin 

Notulist  Peter 

Datum   21-09-2022 

 

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 

Tijd 19.00-19.05 

 Iedereen wordt door de voorzitter welkom geheten. 

 
    2. Verslaglegging vergadering 27-06-2022 en 13-07-2022 

Toelichting Allen indien nodig 

Doel Welke actiepunten zijn afgerond/welke actiepunten zijn er nog? 

Vaststellen notulen 

Tijd 19.05– 19.10 

 Simone checkt nog even de notulen van de vergadering 27-06-22. 

Andere notulen worden goedgekeurd. 

 
   3. Vergaderdata vastleggen schooljaar 2022/2023 

Toelichting Allen 

Doel Vaststellen nieuwe data 

Tijd 19.10-19-20 

 Volgende vergaderdata: (19.00 uur- 21.00 uur.) 

 

9 november 2022 (etentje) 

19 december 2022 

8 februari 2023 

30 maart 2023 

10 mei 2023 

14 juni 2023 

10 juli 2023 (etentje) 

 
   4. Bespreken welke onderwerpen we willen agenderen dit schooljaar 

Toelichting Gina/Thera 

Tijd 19.20-19.40 

 We bekijken de thema’s en het vergaderschema van 2021-2022. 

 

Aanpassingen voor 2022-2023: 

 

Tegen het einde van het schooljaar, gezamenlijke vergadering met OC (samenwerking) 

plannen. 

 

Hoe ervaren we het “Anders Organiseren”? Wat gaat er al heel goed? Waar lopen we 

misschien nog tegenaan? Mondelinge toelichting binnen MR (oudergeleding) geeft meer 

duidelijkheid, dan informatie op papier te delen. (Rob uitnodigen) 

 

Energiekosten komend schooljaar. 

 



Portfolio, structuur en overzicht (Rob uitnodigen) 

 

 

 

 
   5. Bezetting MR  en zittingstermijn MR 

Toelichting Gina/Thera 

Tijd 19.40 -19.55 

 Zittingstermijn: minimale termijn = 3 jaren, maximale termijn = 6 jaren 

 

Bezetting: Tot februari 2023 blijft Simone actief lid, zonder stemrecht. Dit wordt eventueel 

dan verlengd. 

Oudergeleding blijft verder bestaan uit 3 mensen en teamgeleding ook uit 3. 

 
    6. Nieuwbouw Bundeling 
Toelichting Allen 

Doel Elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen. 

Afspreken wie van de ouders 13-10-2022 om 10.00u aanwezig kan zijn bij 
rondleiding nieuwe wethouders. 

Tijd 19.55-20.15 

 Innovo en MIK zijn uitgenodigd voor een verder overleg (30 sept.) Bundeling is hiervoor niet 

uitgenodigd. We wachten af. Enkele wethouders komen binnenkort (13-10-2022) bij ons op 

school op bezoek. Hier hebben we nog geen agenda van ontvangen. Simone of Thera zullen 

ook aanwezig zijn. 

 

   7. Schooljaarplan  

Toelichting Allen 

Doel Eventuele verhelderingsvragen stemmen en zo mogelijk instemmen 

Tijd 20.15- 20.30 

 Geen grote inhoudelijke veranderingen. Functie van Rob is nu officieel gemaakt. 

We gaan aan de slag met een nieuwe visie op onderwijskwaliteit (Innovo- breed). 

MR stemt in met het schooljaarplan. 

 
   8. Aanvraag subsidie basisvaardigheden. 

Toelichting Ron 

Doel Meer info: 

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden | Nieuwsbericht | Nieuwsbrieven 

Ministerie van OCW (nieuwsbrievenminocw.nl). 

Zo mogelijk instemmen. 

Tijd 20.30-20.45 

 Inschrijving voor een subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden: 900 euro per 

leerling! Slechts 500 scholen komen hiervoor in aanmerking. Er wordt geloot. We wachten 

af. Instemming MR is wel nodig: MR stemt in. 

 

 

 

 

 

 

 

    9. Corona-maatregelen bij de vier scenario's 

Toelichting Ron 

Tijd 20.45-20.55 

 Een COVID-19- plan (gemaakt door PO- raad en ministerie), wordt door Ron uitgereikt en 

we nemen dit door. Scenario’s worden uitgelegd. Dit wordt ter kennisgeving met MR 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2022/07/07/subsidieregeling-verbetering-basisvaardigheden#:~:text=Er%20komt%20een%20basissubsidie%20voor%20effectieve%20interventies%20om,voor%20voortgezet%20onderwijs%20circa%20%E2%82%AC%201200%20per%20leerling.
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2022/07/07/subsidieregeling-verbetering-basisvaardigheden#:~:text=Er%20komt%20een%20basissubsidie%20voor%20effectieve%20interventies%20om,voor%20voortgezet%20onderwijs%20circa%20%E2%82%AC%201200%20per%20leerling.


gedeeld. Rob gaat dit verder aanvullen en concretiseren. Dat plan wordt dan gedeeld met 

alle ouders.  

 

 
    10. Rondvraag 

Tijd 20.55-21.00 

 In hoeverre gaan de gasprijzen invloed hebben op onze school? Daar hebben we nu geen 

zicht op. Wie heeft hier informatie over? Ron gaat informeren bij Innovo. 

 

Wat gebeurt er met gegevens van de geplaatste Co2- meters?  

 

Bericht van de school in Ulestraten: 2 mensen van hun MR willen meedoen met de 

begrotingscursus. We proberen dit in week 3 - 4 van januari 2023 te plannen.  

 

 

 


