Notulen van de vergadering van de
Medezeggenschapsraad, gehouden dinsdag 12 oktober 2021.
Aanwezig: J. Tuijtel (voorzitter), G. Boer, S. Bouter, M. Bruinsma, B. de Koning, H.
Lagendijk, J. v.d. Berg (MT), C. ‘t Hoen (notulen)
Afwezig: J. Bals (met kennisgeving)

1. Opening / agenda vaststellen
Johan opent de vergadering.
2. Voorstellen nieuwe leden
Het nieuwe lid Helene en de andere leden stellen zich voor.
3. Notulen d.d. 06.07.2021
De notulen zijn akkoord bevonden en vastgesteld.
4. Actielijst
Klankbordgroep: Janneke vraagt na hoe deze vraag bij school/MR terecht is
gekomen en wat het doel is van deelname aan de klankbordgroep. Verder zijn er
geen openstaande acties.
5. Ingekomen stukken
Er zijn alleen ingekomen stukken vanuit school.
6. Financiële maandrapportage
De financiële maandrapportage is besproken en hierop zijn geen opmerkingen.
7. Jaarplan en evaluatie
Janneke geeft toelichting op het plan. Veel doelen zijn behaald het afgelopen jaar.
Sommige doelen worden meegenomen naar volgend schooljaar omdat ze nog niet
volledig zijn behaald. Voor het nieuwe jaar is een nieuw plan gemaakt.
8. Personeelstevredenheidsonderzoek
Janneke geeft toelichting op het onderzoek. De school scoort ruim voldoende. De
mogelijke verbeterpunten worden besproken.
9. RI&E toets
Er is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie onderzoek gedaan en naar aanleiding
hiervan zijn er adviezen en aanvullingen beschreven voor een plan van aanpak.
Het plan van aanpak moet nog gemaakt en uitgevoerd worden door de school.
10. Corona
De inloop van 08.20 en 12.50 uur is behouden sinds corona. De openlesmorgen
gaat door en de ouders worden verdeeld over twee ochtenden.
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11. Rondvraag MR
Janneke geeft aan dat er EHBO in het klein gegeven gaat worden, 2 keer per jaar
tijdens een teamvergadering, door Janet Verheij. Sanne heeft het jaarverslag
gemaakt en stuurt deze door naar Mirjam van Hemert.
12. Sluiting
J. Tuijtel sluit af met dankgebed.

Het volgende overleg i.c.m. het bestuur staat gepland op d.d. 8 december 2021
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Zitting in de MR:
Babette de Koning
Johan Bals
Johan Tuijtel
Gijs Boer
Sanne Bouter
Marion Bruinsma
Corinda ’t Hoen
Helene Lagendijk

mei 2017
juli 2017
juli 2018
juli 2018
juni 2020
oktober 2020
oktober 2020
juli 2021
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Actielijst MR
Nummer

Omschrijving

Actie door

Opgevoerd

01

Navraag doen klankbordgroep

Janneke

12-10-2021

02

Jaarverslag doorsturen naar Mirjam

Sanne

12-10-2021

Datum
Gereed
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