
 
 

Notulen MR-vergadering 
 
Datum: 24-01-2022  Voorzitter: Inge  
Aanvang: 20.15 u.  Notulen: Michel  
Einde:     21.15 u.   
 
 Via Microsoft Teams. Opmerkingen/punt voor 

 Opening/vaststellen agenda van MR-
vergadering 
 

Inge 

Punt 1 Notulen vorige vergadering en bespreken 
eventuele actiepunten 
 
Geen bijzonderheden. Notulen goedgekeurd. 

Inge/Michel 

Punt 2 Ingekomen stukken 
 
Een ouder heeft gevraagd waarom de MR-
notulen niet meer op de nieuwe website 
worden geplaatst. Inmiddels is de nieuwe 
website verder ingericht en zijn de notulen 
weer geplaatst. Dit is ook teruggekoppeld 
naar de betreffende ouder. 

Suus/Michel 

Punt 3 Terugkoppeling CMR/GMR 
 
Michel koppelt terug wat er besproken is 
tijdens de CMR-vergadering:  
- Begroting vanuit het cluster. Frank en 
Denice zijn hier met de controler mee aan de 
slag geweest. Vooral de betalingen zijn 
nagelopen. De volgende stap is om alle 
investeringen vanuit de jaarplannen in de 
begroting op te nemen. Het is nog onduidelijk 
hoe en op welke manier de NPO-gelden 
worden doorgezet. Meer duidelijkheid 
hierover wordt pas verwacht in april 2023. 
Samen met de leerlingenaantallen wordt nu 
bekeken hoe de formatie er in het nieuwe 
schooljaar uit kan gaan zien. Dit is ook 
afhankelijk wat er met de NPO-gelden 
gebeurt. Vanuit de verschillende MR’en 
waren nog enkele vragen binnengekomen. 
Deze zijn eerder gebundeld en de 
antwoorden zijn besproken. Op dit moment 
wordt veel van de NPO-gelden ingezet om 

Inge/Michel 



 
 

vervangingen op te vangen. Het doel is dus 
niet altijd behaald om deze gelden in te 
zetten voor de leerlingen. Deze vervangingen 
worden wel inzichtelijk gemaakt. 
- Het veiligheidsplan wordt besproken voor 
akkoord in de MR. 
- Er wordt een MR-cursus gegeven binnen 
O2A5. Hiervoor kan nog aangemeld worden. 
Michel zal Inge en Marcel hiervoor 
aanmelden. 

Punt 4 Stand van zaken op school 
 
Inge vraagt zich af of er nieuws is omtent de 
ventilatie op onze school. In iedere groep is 
hiervoor meetapparatuur aanwezig. Frank 
krijgt elke week de actuele cijfers en deze 
wordt doorgestuurd naar O2A5. 
Eerder hebben we in de MR geopperd dat we 
graag met de leerlingenraad in gesprek 
willen. Dit schuiven we door naar volgend 
jaar. 
Michel legt uit hoe we op dit moment nog 
steeds in bubbels werken. Ouders zijn nog 
niet welkom in de school en rondleidingen 
met nieuwe ouders wordt na schooltijd 
gepland. Ook het buitenspelen in de pauzes 
blijft voorlopig gescheiden van elkaar. 

Michel 

Punt 5 Voortgang beleidsvoornemens voor 
schooljaar 2021-2022 
 
Voor dit schooljaar staan een aantal 
beleidsvoornemens gepland in ons jaarplan. 
Vanwege het coronavirus en de geldende 
maatregelen blijven er ook wat zaken op de 
plank liggen. We hebben er als team voor 
gekozen om te gaan prioriteren. Er moet een 
nieuwe methode komen voor 
wereldoriëntatie. Op dit moment worden er 
methodes uitgeprobeerd. Ook het imago van 
de school krijgt voorrang; ons schoolplein 
moet worden aangepast. Kwaliteitskaarten, 
het borgen van ons onderwijs, loopt door. 

 

Punt 6 Jaarplan, planning voor de rest van het 
schooljaar. 
 
Op dit moment kunnen we niet goed 

Michel 



 
 

inschatten hoe de rest van het schooljaar 
eruitziet. We bekijken het voor een korte 
periode vooruit. Ook weten we nog niet hoe 
we dit schooljaar de algemene ouderavond in 
maart moeten insteken. Hier gaan we als 
team over nadenken. 

Punt 7 Mededelingen MR aan GMR/CMR 
 
Geen. 

Michel/Inge 

Punt 8 Mededelingen GMR/CMR aan MR 
 
Geen. 

Michel/Inge 

 Rondvraag/sluiting 
 
Geen. 

 

 
 


