
Notulen MR-vergadering  

Datum: 10-3-2022  

 

Aanwezig: C. Kronenburg, M. Slootweg, C. Vossenstein, D.K. Schaddelee, A. Dekker (notulen)  

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Ps. 93 en brengt dit in verband met de tijd en 

de omstandigheden in de wereld; maar de Heere regeert. Daarna gaat hij voor in gebed.  

2. Vaststellen agenda en notulen   

Een kleine wijziging in de agenda door eerst punt 10-personeel te bespreken.                                        

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken.                                                                                                                                     

4. Concept jaarcijfers 2021 (uit bestuur) -> volgende vergadering  

5. Concept jaarverslag 2021 (uit bestuur) -> volgende vergadering  

6. Stand van Zaken Risico- inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (uit bestuur) -> wordt op korte termijn 

niet extern gedaan.  

7. Overige zaken vanuit het bestuur   

Opvolging van directeur. (2e deel van agendapunt 10)                                                           

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de MR bij die voorbereiding wordt 

betrokken. We wachten de uitnodiging van D. Both af.  

Petitie                                                                                                                                                                          

Voor kennisgeving aangenomen.  

RI&E                                                                                                                                                                             

Nu niet van toepassing.                                     

8. Vaststellen MR Jaarverslag 2021.  

Kort en bondig. Jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.                                                                                                                 

9. Aftredend / herkiesbare MR leden (3 jaar), taakverdeling binnen MR .    

De voorzitter is aftredend maar wil nog drie jaar doorgaan met deze taak. Het secretariaat blijft nog   

even open. De huidige secretaresse, C. Vossenstein, gaat stoppen. Haar laatste vergadering is op D.V. 

7 juli ’22, dan hoopt zij afscheid te nemen.                                                                



10. Personeel.  

Onder personeel heerst een prettige, ontspannen sfeer. Enkele collega’s hebben zorgverlof 

opgenomen. MR is voorstander van duidelijkheid met oog op aanstaande formatie.  

                                                                                                                                                                                                                                

11. Paasviering DV 14 april 2022  

Na de lange coronaperiode waarin er geen gezamenlijke activiteiten waren binnen de school, is het 

idee ontstaan om een gezamenlijke paaszangavond te organiseren. Dit zal plaatsvinden in het 

kerkgebouw van de Ger.Gem in Zeist. Er worden ws twee personen per gezin uitgenodigd.                                     

De oudergeleding van de MR kan actief ingezet worden als bv parkeerwachters.  

12. Schoolkrantartikel april 2022   

Er zijn momenteel geen nieuwe leden van de MR die zich nog voor moeten stellen d.m.v. een artikel. 

Er wordt nu nagedacht over een nieuw concept.               

13. Rondvraag en sluiting  

Geen vragen.  

D. Schaddelee beëindigt de vergadering met gebed. 


