
Notulen Maandag 18 oktober 2022 

 
Aanwezig team: Karin, Jeroen, Esther, Janine 
Aanwezig ouders: Remco, Floris, Tom, Maarten 

 
Vinden we het fijn als Karin aanwezig is bij vergaderingen?  
 

We vinden het fijn als Karin (directrice) aansluit bij de vergaderingen al dan niet een kortere tijd. 
Zodat ze ons op de hoogte kan houden van de stand van zaken en wij haar ook. Op basis van de 
agenda kunnen we beslissen wat wel en wat niet handig is.   
 

Taakverdeling:  
 

Voorzitter: Remco Obbing, hij zorgt voor de agenda en leidt de vergaderingen.  
Secretariaat + notulisten: Leerkrachten   
 

Bekekenrooi:  
 

Vorig schooljaar stond er in de Bekekenrooi een kort stukje vanuit de MR naar de ouders waar we 
mee bezig zijn. Daarin kan dan ook verwezen worden naar de notulen.   
 

Corona beleid/plan:  
 

Er ligt een coronaplan, we hebben deze aangepast met het volgende punt:  
Wat doen we met kinderen die thuis zitten met corona? Er is wat onrust bij ouders dat er geen 
werk (online) is als deze kinderen ziek zijn. Alle klassen hebben een CO2 meter gekregen.   
 

Tevredenheidsonderzoek:  
 

Gaat er dit jaar weer een enquête komen om de tevredenheid van de ouders te peilen? Wanneer 
wordt deze gedaan? Ja deze komt in januari. Voorafgaand bespreken we deze in de MR zodat we het 
nog kunnen aanvullen. (google forms even informeren bij Ilse)  
 

NPO gelden:  
 

We bespreken de officiële lijst waar onze NPO gelden naartoe gaan. We hebben de lijst 
goedgekeurd.  
 

Overige opmerkingen:  
 

Foto sturen van de nieuwe MR leden. Willen de nieuwe MR leden een foto sturen? Mailen naar 
Esther.  
Is er al actie ondernomen vanuit school voor een start cursus MR? Karin gaat informeren bij Henk.  
Het schoolplan zal dit jaar centraal staan.   
OV komt met een datum voor de bespreking van de begroting.  
Vanuit de GMR zijn ze bezig met het Medezeggenschapsstatuut.   
Hebben MR ouders al toegang tot sharepoint MR? Karin/ Esther voegt deze ouders toe.    
 


