
MR vergaderingen agenda

Datum: 3 oktober 2022 (Ittervoort) 19:00 uur - 20.30 uur
Voorzitter: Jeanine Stassen
Notulist: Nicole Peerlings
Aanwezig: Yvonne, Kim, Janneke, Mieke, Jeanine, Susan, Nicole
Afwezig met kennisgeving; Sabine

Wanneer er documenten vanuit directie komen ter advies of instemming dan plannen we
vooraf eerst een moment met MR voordat Ruud deelneemt aan de vergadering.

Agendapunten:

1. Stand van zaken bouw

2. Jaarverslag MR?
Niet verplicht om een jaarverslag te maken; verantwoording moet wel schriftelijk goed
geregeld te zijn. De notulen worden op de website van school geplaatst.

3. Activiteitenplan MR 2022-2023 (zie bijlage)
Goedgekeurd, door de aanwezigen

4. Doelen schooljaar 2022-2023 ?
(opfris) cursus MR wordt als aandachtspunt aangemerkt, Jeanine vraagt aan Ruud wat de
mogelijkheden zijn. Alle aanwezigen geven aan mee te willen doen. Professionalisering MR
is doelstelling 2022-2023

5. Signalen omtrent beleid tussendoortjes / lunch (OMR) Nicole
Tijdens de informatieavonden zijn er enkele ouders geweest, die punten van aandacht
hebben benoemd. Werkgroep “gezonde school” gaat hiermee aan de slag.
Details moeten nog worden uitgewerkt.
Communicatie kan beter in aankondiging, eenduidigheid in locatie en beleid is belangrijk.
Conclusie: Er is geen duidelijkheid
Eenduidigheid in team en dit ook uitdragen, benader vooral wat wel mogelijk is.

6. Advies: concept draaiboek corona beleid
( zie bijlage)
Ter kennisgeving aangenomen
Wijziging schoolkalender: zie 20220930 Wijziging schoolkalender
besproken wijzigingen schoolkalender



7. Afmeldbeleid MR. Indien mogelijk 3 dagen voor de vergadering bij Nicole.

8. Indienen agendapunten; Graag 2 weken voor de vergadering doorgeven aan Nicole.

9. Inventarisatie zittingstermijnen leden.

herkiesbaar vanaf

Susan 2011 - 2012 2023-2024

Yvonne 2017 - 2018 2023-2024

Jeanine 2012 - 2013 2024-2025

Janneke 2016 - 2017 2025-2026

Mieke 2021 - 2022 2024-2025

Kim 2021- 2022 2024-2025

Nicole 2020 - 2021 stopt per 2024-2025

Sabine 2019 - 2020 2025-2026

10. Rondvraag:

Goed geregeld deze vergadering!

Gemaakte afspraken of besluiten:

a

b.

c.

d.

e.


