
Notulen MR-vergadering OBS Koolhoven d.d. 23-11-2022 

Aanwezig: Anne, Joost, Peter, Doortje, Sofie en Linda 
Afwezig: Raymond, Suzanne en Saskia 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
Anne opent de vergadering. Twee extra punten op de agenda.  
 

 
2. Notulen d.d. 19-10-2022 

 
De notulen wordt vastgesteld. Linda stuurt ze door naar Huub en zet ze op de drive. 
 

 
3. Actielijst doorlopen 

 
De actielijst wordt doorlopen en geactualiseerd.  
 

 
4. Q&A 

 

• Casus ouders komt terug. Herformuleren en opnieuw in Q&A. 
 

• Kwaliteitskaart Corona Fase rood (SMART versie). We hebben als MR al ingestemd. De 
SMART versie wordt gemaakt en gedeeld als de kaart daadwerkelijk in moet gaan vanwege 
Fase Rood. 

 
 

5. Instemmen 

 

• Schoolgids: Ingestemd door aanwezigen. Afwezigen worden schriftelijk benaderd door Anne. 

• MR reglement : Ingestemd door aanwezigen. Afwezigen worden schriftelijk benaderd door 

Anne. 

• Jaarverslag 2021-2022: Ingestemd door aanwezigen. Afwezigen worden schriftelijk benaderd 

door Anne. 

 

 

6. Informatief 

• Formats werkgroepen: zijn door Anne rondgestuurd. Verzoek format te gebruiken zodat we 
allemaal een lay-out hanteren.  
Werkgroep communicatie gaat nog een moment plannen. Informatie is al rondgestuurd. 

Formats werkgroepen delen met Anne. (ap) 

• MR Begroting: Peter heeft bestand 2021-2022 opgevraagd. Voor 2023 heeft hij een opzet 

gemaakt. Wordt besproken met Directie. (ap) 

 



• NKC: Raymond heeft met Doortje gesproken en met zijn eigen werkgroep. Voorzitters 
kernteam NKC hebben met Raymond gesproken. Hoe nu verder? Wat doen we met 
gereserveerde tijd NKC die vrijkomt?  
GMR: nog geen extra info over NKC. Even afwachten.  
Directie moet een plan van aanpak NKC bij de MR aanleveren zodat we uiteindelijk kunnen 
stemmen. Anne stemt dit met directie af. (ap) 

 

7. GMR 
 

• Fusie: Dagelijks bestuur GMR heeft overlegd met de bestuurder kinderstad.  GMR leden 
gaan een advies geven. Teruggeven aan GMR als advies; nog niet vanuit KDV communiceren 
met ouders. 

• ARBO: contract tussen ARBO partner en Opmaatgroep wordt niet verlengd. Mogelijk leidt dit 
tot problemen voor de school. Wordt verder behandeld in p-GMR. 
 

 

8. Overig 

• Husselen groep 5/6 op de vergadering voor volgende keer.   

• Rapport wijzigingen moeten op de agenda. Peter: waarom alleen digitale versie? Vragen aan 
directie tijdens volgende vergadering. 

• Brief ouders rapportgesprekken. Had te maken met de optie om s’ avonds ook gesprekken te 
plannen. Anne koppelt antwoord terug naar ouders. Vragen hierover worden aan directie 
gesteld in de volgende vergadering. 
 

 

9. Rondvraag  

• LLR: willen we een keer aanschuiven bij leerlingenraad? Joost gaat een keer aanschuiven. 

• OR: Anne en Wilma houden elkaar op de hoogte van de agendapunten. Deze aanpak wordt 

voortgezet. 

 


