
NOTULEN MR 19-05-2022 
Locatie  MF-ruimte 

 

Tijd        19.00-21.00 

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

Notulist  Peter 

Datum   19-5-2022 

 

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 

Tijd 19.00-19.05 

 We zijn gestart met het bekijken van de livestream over de nieuwe Bundeling. 

 

Een tweede bericht naar Mevr. van Wolven is nodig. Als het bijv. over de 

speelplaats gaat, hebben wij als Franciscus ook hier iets in te brengen? 

Wat is de precieze verantwoordelijkheid van de MR hierin? Als het gaat over de 

speelplaats? Adviesrecht over de bouw. Voorzieningen Instemmingsrecht. 

Kunnen we enkele verschillende fractieleden een keer uitnodigen om eens te 

komen kijken naar ons onderwijs? Dit dient te gebeuren vóór de komende 

vakantie. De tijd dringt. 

Ons advies kunnen we neerleggen bij mevr. van Wolven en de GMR. 

Teleurstelling en onbegrip naar ons CvB wordt geuit door diverse MR- leden. 

We zoeken contact met MR van de Bundeling. 

 

1. Mail fractieleden 

2. Mail mevr. van Wolven 

3. Mail MR de Bundeling 

 

 

 

 

    2. Verslaglegging vorige vergadering  

Toelichting Allen indien nodig 

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

notulen 

Tijd 19.05 – 19.10 

  

 
 3. Huisvestiging Bundeling   

Toelichting Allen 

Doel Elkaar informeren over de laatste ontwikkelingen en bespreken hoe nu verder. 

Tijd 19.10 - 19.35 

 Zie boven (1) 

 

  4. Verkeerssituatie 

Toelichting Ron 

Doel Eventuele nieuwe ontwikkelingen bespreken 

Tijd 19.35 -19.45 

 Geen verdere informatie 

 

 
  5. Schoolgids  

Toelichting Ron 



Doel Informeren en instemmen indien mogelijk 

Tijd 19.45 -20.05 

 Ron zal concept sturen wanneer deze beschikbaar is. 

 

 
 6. Schooljaarplan 

Toelichting Ron 

Doel Evaluatie schooljaarplan 2021-2022 

Tijd 20.05 - 20.25 

 Nog niet aan de orde. (21 juni MR – vergadering) 

 

  7.  Riskcare 

Toelichting Allen 

Doel Evalueren van het eerste jaar van de samenwerking 

Tijd 20.25 - 20. 45 

 Na een eerste inventarisatie, kijken we nog verder met een form, inventarisatie bij 

alle collega’s. “Krijgen we wat aangeboden werd?” (21 juni MR- vergadering) 

 
 

  8. Rondvraag en agendapunten voor volgende vergadering  

Toelichting Allen 

Tijd 20.45- 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


