
Draft Notulen MR Vergadering 24 Mei 2022

Opening

19.33h: Opening
Merijn opent de vergadering

19.30h: Mededelingen
Schoolfotograaf
Staat gepland voor: 21 Juni. De MR zal om 8.30h gefotografeerd worden. Uiterlijk 7 Juni volgt meer informatie
Lisa zal Manon spreken over een broer/zus moment met de fotograaf (Actie Lisa). Jaarplanning school
meegenomen moet worden (actie Merijn)
Lisa checked tevens met Manon of MR apart & als groep wordt gefotografeerd.

Hernieuwd contact OR
Wordt doorgeschoven naar September & wordt een inspiratie dag
Wellicht data afstemmen volgende vergadering.

Nieuws Marieke
Vanaf volgend schooljaar start er vanuit academisch pabo Nijmegen meerdere studenten op de Troubadour.

19.35h: Actiepunten vorige vergadering
Alle acties zijn doorgenomen en afgevinkt

● Marjolein: Actie MR cursus; najaar de start / voorjaar verdieping. Er bestaat ook een expert opleiding
MR, kosten voor de Troubadour. Laten we starten met de start verdieping (Actie Marjolein geeft ons op
voor de cursus)

● Marieke: Opmerking Oudercommissie heeft nog geld. Penningmeester neemt contact met MR op i.v.m.
allocatie voor gelden. De leerlingenraad wordt hierbij ook in meegenomen, er volgt tevens een
sponsorloop.

19.45h: Notulen vorige vergadering

● Puntje 3 duo “PR geleding” moet “P geleding worden”

Verder zijn notulen vastgesteld en goedgekeurd. De Notulen is aangepast op Teams en mag op de website
worden geplaatst (Actie Sylvia)

19.55h: Verbouwing
Tijdens de grote vakantie wordt er verbouwd. Er volgen grotere klaslokalen op de eerste verdieping & er komt
een tochtsluis. SUVIS regeling is ook akkoord en er komt een nieuw luchtkwaliteit systeem (hopelijk binnen een
jaar).

20.05h: Formatie en groepsindeling
Er komen volgend jaar 14 groepen ipv 13 groepen, er komt dus een herverdeling. Belangrijke punten van
aandacht hiervoor zijn:

● Ondersteuningsbehoefte / Didactische samenstelling klas
● Jongens & meisjes verhouding in de klas
● Vriendjes / vriendinnetjes

Opmerking Ron: wellicht goed om af te stemmen hoe het gaat met tweelingen & broers/zusjes, wordt er overlegd
met ouders?
Marieke, goede vraag, neem ik mee (actie Marieke)



20.15h: Vakantierooster en jaarkalender
Instemmingsplichtig: MR stemt unaniem in.

20.30h: Ouderbijdrage en schoolreis
Instemmingsplichtig: MR stemt unaniem in

20.45h: Arboplan en RI&E
Instemmingsplichtig: MR stemt unaniem in

20.50h: Professioneel statuut
Toegelicht.

21.00h: GMR
Besproken

21.10h: Draaiboek MR
Besproken. Marjolein zal het boek splitsen in planning / draaiboek. Dit zouden theoretisch 2 stukken moeten zijn.

21.20h: Losse Flodders
Update veiligheid rondom school
Marieke: is het een leuk idee dat de MR een stuk schrijft over verkeer rond school in de nieuwsbrief

● Ron: ik maak een opzet (deadline deze week)

Werkwijze teams
Tips & Tricks zijn besproken

21.30h: Rondvraag en sluiting
Sylvia: wij hebben het jaarverslag 2020-2021 gelezen. Actie Merijn: ok dan kunnen we deze plaatsen op de
website.


