
MR-vergadering – 19 januari 2023 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg, O=online    

 

P Daan van der Meer directeur  

A Marit Dries directeur 
 

P Anouk Harms leerkracht secretaris 

P Janneke Roos leerkracht secretaris 

P Lianne Kusse leerkracht notulist 

P Patty Dekker ouder  voorzitter 

P Mehmet Kolay ouder  

P Mariska Salamony ouder 
 

P Koen Kruidenberg leerkracht  

P Bart Haenen ouders  

    

 
 

Opening en notulen 29-11-22 
Patty opent de vergadering om 19:35 uur.  

 

Vaststellen notulen 29 november 2022 
Notulen worden goedgekeurd. 

 

Mededelingen 
Directie • Er zal in groep 3 een nieuwe collega gaan starten naast Linda. Tot dat zij kan gaan starten, zal Kiki de 

vrijdag voor haar rekening nemen en Linda zal een dag extra werken. 

• Naast Sonja staat Brian, hij zal dit blijven doen. 

• Hiernaast zoeken we voor de kleuterbouw nog versterking. 

• Het is best een klus alle vervanging steeds te regelen. Gelukkig lukt dit tot op heden elke keer nog 

steeds. 

• De werkgroepen zijn inmiddels bij hun derde vergadering aangekomen. Dit is onderdeel van het plan 

‘de basis op orde’. Vanuit de bijeenkomsten volgen dan de (hernieuwde) afspraken voor de 

verschillende vakgebieden. 

Team • Sabrina is bevallen van een zoontje: Semmy. Moeder en zoon maken het goed. 

GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie 
 

  

 

Stand van zaken OTP 
De input vanuit de MR is meegenomen en alle stukken zijn naar de organisatie gestuurd. Zij 
hebben ongeveer twee weken nodig om alles verwerken, hierna krijgen we een definitieve versie 
die  nog bekeken kan worden door de MR alvorens deze enquête uitgezet gaat worden onder 
ouders. 

 
Verantwoording ouderbijdrage 
    De oudergeleding van de MR kan voor de OV een sparringpartner zijn als het gaat om de  

begroting. De MR heeft hierin een adviserende rol. Er wordt afgesproken dat als de bijdrage met 
10 procent of meer omhoog gaat, wil de oudergeleding hiervan graag op de hoogte worden 
gesteld. 

 

Ingekomen mail 
     Er was vanuit een ouder een mail binnengekomen over 2 studiedagen in één week op maandag en 

vrijdag. Dit bleek te gaan om een misverstand maar leidde wel tot de vraag of de MR voor 
aankomend jaar weer kritisch naar de jaarplanning wil kijken om te zien of studiedagen ook soms 
‘gunstig’ gepland kunnen worden zodat ouders ook eens een lang weekend weg kunnen gaan. 
Patty vraagt zich af of er wel eens iets binnenkomt in de mailbox? Janneke en Anouk beheren 
deze mailbox. 



  

Afscheid Mariska 
 Mariska komt toelichten waarom zij haar taken neerlegt. 
 

Vergaderstructuur 
We zijn het eens dat de vernieuwde agenda prettig is. Fijn dat er ook bij genoemd wat de actie is    
bij de vergaderpunten. Er wordt gesproken over of er ook nog een doel bij elk punt wordt genoemd 
zou moeten worden. Wellicht is het mogelijk om aan het eind van elke vergadering kort te 
bespreken welke punten er de volgende keer op de agenda moeten. Er wordt afgesproken om 2 
weken voor de vergadering een concept-agenda klaar te hebben en één week voor de vergadering 
de definitieve agenda. 
 

Verkiezingen 
Er zullen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Janneke gaat uitzoeken hoe het zit met de 
zittingstermijn van alle leden. Janneke zal ons dan via de mail op de hoogte brengen zodat we 
voor de volgende vergadering nog actie kunnen ondernemen. 

 

Rondvraag 
Mehmet vraag aan Daan hoe ons ‘pest’ protocol heet, op Balans heet dat gedragsprotocol. 
Bart vraagt aan Daan of hij punten verwacht voor de volgende vergadering. Wellicht kan het 
nieuwe kindcentrumplan dan een gesprekonderwerp zijn. 

 

Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dinsdagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 

 
Dinsdag 21 maart 
Dinsdag 9 mei 
Donderdag 22 juni 

 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

OTV en PTV inplannen op later 

moment. We wachten op de 

definitieve versie. 

allen Tweede helft 

schooljaar 22-23 

 

In elke Veldpost een kort 

stukje over de MR 

Lianne    

Concept notulen na de 

vergadering delen met 

volledige MR 

Lianne   

Uitzoeken zittingstermijnen Janneke   

 
 

 
 
 

 
 


