
 
 
 
 

Notulen MR-vergadering 1-10-2022 

Aanwezig: Martijn Willeboer (voorzitter), Rebecca van Holstein (secretaris), Wendy Oudshoorn, 

Annemarie Kronenburg (notulist), Dick van Dommelen,  

Afwezig met kennisgeving: Dinja van Leijenhorst  

 

1. Opening 

• Notulen vergadering 5-9-2022 zijn vastgesteld. 

• Notulen kunnen op website, even externe namen eruit halen. 

• Voorstel om ‘rollen’ binnen MR te bepalen tbv de grotere onderwerpen: 

a. Schoolgids -> Annemarie en Dinja 

b. Begroting -> Wendy en Dinja 

c. ICT -> Dick en Annemarie 

d. Klankbordavond -> Martijn en Dick 

e. Veiligheidsplan -> Dick en Martijn 

f. SOP -> Dinja en Annemarie 

g. Jaarverslag -> Rebecca en Wendy 

 

2. Jaarplanning 

Organiseren klankbordavond: op 16 februari. We vragen ouders in november om 

onderwerpen waar ze over mee willen denken. Onderwerpen kunnen aangemeld worden bij 

de MR.  

 

3. Ingekomen stukken: 

a. Groepsgrootte groep 3: Mail van moeder is correct beantwoord. Hiermee is punt 

afgehandeld. 

b. Bezetting na herfstvakantie (Martijn). Update over de personele bezetting.  

  

4. Onderwerpen vanuit de jaarplanning: 

a. Covid plan ter kennisgeving. Annemarie: plan ook op de website zetten.  

b. Leerlingtelling oktober (383 leerlingen) 

c. Kascontrole OC loopt. Wendy mailt de uitkomst. 

 

5. ICT-beleidsplan – koersplan ICT actualiseren. 

a. Plan is niet compleet. Vorig jaar is er weinig voortgang geboekt.  

b. De strategische meerjarenvisie van de infrastructuur ontbreekt.  

c. De visie op gebruik en omgang social media ontbreekt. 

d. Toevoegen wat er 2021-2022 is gebeurd op ICT-gebied  

We geven het plan terug aan de directie en zij leggen het terug bij de betreffende mensen. 

6. Overige onderwerpen 

a. MR avond ouders: er is een cursusavond vanuit de RVKO, die houden we in ons 

achterhoofd. 

b. Vergaderschema 2022 – 2023: 

• III donderdag 12 januari 2023 

• IV dinsdag 9 mei 2023 



 
 
 
 

• V dinsdag 13 juni 2023 

 

7. Rondvraag 

-geen onderwerpen 

 

 

8. Openstaande actiepunten: 

• Martijn: Uitzetten vraag aan ouders voor input klankbordavond (via DB nieuwsbrief) 

• Annemarie: notulen MR op website (namen eruit) 

• Wendy: resultaat kascontrole doorgeven aan MR 

 

 

 

 


