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Notulen MR vergadering
d.d.
opening
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12 september 2022
19:30 uur (vanaf 21.00 besloten)
21:30 uur
3 leden PMR en 2 leden OMR

1.Voorstellen nieuwe directeur
We laten de directeur eerst komen ipv later zodat hij naar huis kan. We doen een voorstelrondje.
2.Mededelingen vanuit de directie
Er zijn geen mededelingen. De directeur vertelt hoe hij gestart is op deze school.
3.Nieuwe leden MR.
Er zijn vanavond 4 nieuwe leden voor de ouder geleding die de vergadering bijwonen om te kijken of
ze het wat vinden en zich dan straks beschikbaar kunnen stellen. Als er meerdere kandidaten zijn
wordt er een verkiezing gehouden.
4.Jaarplan
Vraag vanuit de ouder geleding van de MR; bladzijde 4. Wat is het tijdspad van de beoogde doelen?
Er is een start gemaakt maar die is niet compleet, dus wat is het vervolg? Dit gaan we overleggen met
de werkgroep lezen.
5.Vaststellen activiteitenplan
Gezamenlijke vergadering met de Brandaris en Mirakels wordt nog gepland. Er moeten nog wat
onderwerpen bij. Het school ondersteuningsprofiel (SOP) moet er nog op gezet worden. Dit is
belangrijk punt om regelmatig te bespreken. Deze stukken worden als het klaar is doorgestuurd naar
de MR.
Het formatieplan hoeft er pas op in maart.
6.Concept jaarverslag
Het concept is besproken. In de volgende vergadering komen we hierop terug om het jaarverslag
vast te stellen.
7.Jaarbegroting MR
Deze is goedgekeurd.

8.Oudervereniging en vrijwillige bijdrage
Er zijn steeds minder ouders die de ouderbijdrage betalen. Dit mag niet meer verplicht worden en
ouders mogen ook niet meer herinnerd worden.
De ouderraad komt wel in de problemen om alle uitjes en activiteiten te betalen.
Er is door de OR een brief gemaakt om mee te geven aan de kleuterbouw ouders om dit probleem
onder de aandacht te brengen.
Het idee is een goed geformuleerde brief rond te sturen en of een filmpje erbij te doen met een
uitleg over wat we met het geld doen. Dit moet z.s.m. door de OR worden opgepakt.
9.Actieplan tevredenheidspeiling
Deze zou er dit jaar moeten komen, zowel voor de ouders als het personeel en mogelijk ook voor de
leerlingen. De directeur gaat kijken wanneer deze gehouden kan worden.
10.Gemeenschappelijke vergadering MR Communityschool
Zie punt 5.
11.Rondvraag
Er zijn geen zaken die tijdens de rondvraag naar voren komen.
Besloten vergaderdeel nadat de directeur is vertrokken.
Stukken projectleider Communityschool
Dit gaat over “beleid burgerschap”. Hier zijn geen opmerkingen over.

