
MR 24 november 2022  
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Agenda en Notulen 
Aanwezig: alle MR leden, Marieke; directeur en Ron die afscheid neemt. 

Opening 

 Merijn heet iedereen welkom 
 

Mededelingen 

 Jan Heijmans heeft een hart infarct gehad. Huidige bestuurder Rob is in overleg met RvT hoe de 
taken voorlopig verdeeld gaan worden. 

 Vrijwillige ouderbijdrage: vrijwillig is ook vrijwillig en een school mag niemand buitensluiten. Er 
mag 1x een verzoek verstuurd worden en niet meer. Ook geen reminder. Dat betekent bij geen 
bijdrage behoorlijke consequenties. Waarschijnlijk zal er in de toekomst een bedrag gereserveerd 
gaan worden op stichtingsniveau. Komend kalenderjaar 23-24 heeft het nog geen consequenties. 
Doel is om geen kansen ongelijkheid te creëren.  

 SUVIS: Troubadour is uitgekozen binnen Signum om het luchtklimaat systeem aan te leggen. Er is 
wat vertraging in goedkeuringen. De voorbereidingen zijn wel klaar. Planning blijft wel voorjaar 
2023 o.v.b. 
 

Afscheid Ron 

 Merijn en Marieke bedanken Ron voor zijn inzet van de afgelopen jaren binnen de MR. 
 

Actielijst  
Toelichting: Voortgang van de lopende acties (Zie actielijst) 

 We lopen de acties even na. 
 

Jaarverslag MR 2021-2022  
Toelichting: Bespreken en vaststellen jaarverslag ter publicatie op de website (zie bijlage) 

 Iedereen past zijn reacties/opmerkingen aan voor het weekend en daarna wordt hij op de 
website geplaatst. 
 

Update Verkeersveiligheid  
Toelichting: Update na bezoek gemeente en bespreken poule klaar-overs 

 Bezoek geweest van de gemeente. Er is opnieuw een schouw geweest. Gespreksinhoud ging 
vooral over mogelijke aanpassing van diverse situaties. Helaas weinig concrete handelingen 
mogelijk. Merijn heeft een schrijven uit gedaan. Ook contact gehad met de diverse politieke 
partijen. Het is nu afwachten op het verslag van de gemeente dat volgt voor het einde van 2022. 



Daarna kijken we naar verdere ontwikkelingen. Ook vanuit bestuur is er nu toestemming dat 
Marieke het op wijkniveau op kan pakken. 
Klaar-overs: Lieke geeft aan wat ze gehoord heeft vanuit ouders. Blijkbaar zijn er diverse ouders 
wel bereid tot meehelpen maar in een grote poule. Maar logistiek roept het ook nog haken en 
ogen op waarschijnlijk voor diverse ouders. Marieke geeft aan dat het organiseren wel vanuit 
ouders geregeld moet worden. De drie ouders die zich wel aangemeld hebben krijgen een mail 
waarin ze worden bedankt voor de aanmelding en dat we ze op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen rondom de situatie met de gemeente. 

 

Monitorgesprek  
Toelichting 'kijkje" in de keuken'. Hoe stuurt Marieke op regie en kwaliteit. (enkel ter informatie en 
inspiratie) 

 Marieke geeft toelichting op de poster. Vanuit strategisch beleidsplan is het onderverdeeld in 
onderwijs, personeel, samenwerken en realisatie. 

 

Begroting (adviesrecht)  
Toelichting: Deze staat gepland in maart/april. Dat is te laat. Begrotingsgesprek heeft 
plaatsgevonden met Marieke. Het is wenselijk om deze nu aan de MR te laten zien, zodat hij 
vervolgens vastgesteld kan worden door het CvB. 

 Marieke geeft toelichting op de begroting. De MR heeft geen op- en aanmerkingen 
 

Verbouwing  
Toelichting: voortgang en reacties op de verbouwing. Doorkijk naar de volgende fase (Ventilatie) 

 Marieke heeft de voortgang toegelicht. 
 

Communicatie  
Toelichting: Zijn er zaken die we actief moeten/kunnen/willen communiceren via Social Schools 
n.a.v. deze MR> 

 Voor nu geen specifieke zaken. 

Rondvraag 

Sluiting 21.01 uur 

  



Actiepunten vanuit 
MR overleg  

 20220410 

 24112022 

Wie Lopend Afgerond 

 Data MR  Sylvia   x 

 Scholing MR  Marjolein  29-11-2022 
Perron 3 
x 

 Teams toegang 
Ron en Lieke 

 Sylvia  x 

 Ron uitnodigen 
i.v.m. afscheid 

 Merijn  x 

 Besluitenlijst 
toevoegen aan 
handboek MR 

 Marjolein  x 

 Ambitie gezonde 
school/ visie team 

 P-geleding X – rond 
Koningsspelen verder 

uitwerken?? 

 

 Ondertekenen 
instemmingszaken 

 Marieke  

 Merijn en Sylvia 

 x 

 Notulen op 
website laatste 
overleggen MR 
2021-2022  

 Sylvia en Manon  x 

 Verkeersveiligheid  Marieke –Daphne 
en Merijn 

x  

 De drie 
aanmeldingen 
klaar-over 

 Yvonne/Sylvia x  

 


