
 

Agenda 04-10-2022 

Opening  

DEEL MET OC (TIJDENS HET ETEN 18:00-19:00) 

Mededelingen 

Samenwerking OC en MR Toelichting: Hoe gaan we samenwerken, welke werkafspraken maken 

we (Agenda, notulen, voorbereiding, voorzitter, enz)  

• We kijken waar er gezamenlijke agendapunten zijn die we met elkaar kunnen bespreken. 

• Deze agendapunten zullen altijd bij aanvang geagendeerd worden. Daarna kunnen de OC en 

MR zelf verder vergaderen. 

• De Oc is vooral gericht op het pedagogisch beleid en school op advies en instemmingszaken. 

Kansen voor samenwerking Toelichting: Welke samenwerking zien we en welke kansen bieden 

ze voor De Troubadour 

• We opperen om een gezamenlijk deel op de website te creëren van OC en MR. 

• We denken aan samenwerking in voedingsbeleid/gezonde school. 

Verbouwing Toelichting: In de zomervakantie is er flink verbouwd. Wat zijn de eerste reacties en 

ervaringen? 

• Marieke geeft toelichting op de lopende zaken: verbouwing en stand van zaken, Suvus 

regeling, COVID en scenarios en de ontwikkelingen verkeerssituatie. Merijn,als voorzitter vult 

deze laatste informatie verder aan vanuit de  commissie vergadering Gemeenteraad. 

Update Verkeerveiligheid Toelichting: Update n.a.v. de commissie vergadering Gemeenteraad 

van 26 september 

• Mail op SS in de donkere periode zoveel mogelijk op de fiets. 

• Daphne ( leerkracht groep 3) vanuit de verkeersgroep regelt diverse acties. 

• Marieke stemt voorstel af met Daphne en Merijn wb gesprek met gemeente.  

• Hoe staan we tegenover klaar-overs om te starten in de winterperiode. Marieke actie in 

nieuwsbrief. Misschien eerst inventariseren en nieuwsbrief verkeersveiligheid erbij.  

DEEL MR Troubadour (vanaf 19:00 uur) 

Notulen vorige vergadering (zie bijlage) Toelichting: Vaststellen Notulen 

• Notulen 1207: goedgekeurd 

• Website: notulen bijwerken Actie Manon. Sylvia stuurt notulen door. 

• Jaarplan 2022: actie Merijn 

 

 

 



Brief Subsidie Masterplan Basisvaardigheden (zie bijlage)  

• Marieke geeft formeel toelichting op deze subsidieaanvraag. Signum pakt dit stichting breed 

op. Daardoor mogelijk meer kansen voor een school. 

Jaarplan en Draaiboek De Troubadour (2022-2023) Toelichting: zie bijlage post Marieke  

• SOL methodiek is ongeveer hetzelfde als de PDCA. 

• SOL gaat dieper in op de diverse lagen. 

• Sol staat voor: Sociaal Ontwerpend Leren. 

• Marieke geeft toelichting op vragen zoals SOL, Kindbespreking, naamsbekendheid 2.0, 

• We moeten instemming geven. Actie Marieke stuurt een schrijven naar Sylvia en Merijn. 

Taakverdeling MR 2022-2023 Toelichting:  Functieverdeling (Notulist, Penningmeester, 

Voorzitter) 

• Notulist: Sylvia 

• Voorzitter: Merijn 

• Penningmeester: Lisa  

COVID plan Toelichting: Scenario’s COVID 

• Goedgekeurd  

Handboek MR (zie bijlage) Toelichting: Update draaiboek opzet n.a.v. start schooljaar 

• Marjolein geeft toelichting: hier moet nog aan toegevoegd worden de besluitenlijst. 

• Korte toelichting gewenst op de diverse onderdelen wat is het en wat wordt er van ons 

verwacht. In teams algemeen staat het besluitenlijstje. Wat doen we in welke maand als MR.  

• Ambitie is gezonde school/ leefstijl worden, ook wb traktaties en vrijdag koekdag en water 

drinken door alle leerlingen (actie naar team). Wat is onze visie hierin als team.  

Gang van Zaken MR 

• In one-note agenda + notulen en iedereen voegt toe. Ook Marieke. 

• Notulen vaststellen. We koersen echt op 21.15 uur als eindtijd. En om 20.45 u bekijken we 

vanuit de agenda wat nog belangrijk is. 

Rondvraag en sluiting 

• Afscheid Ron: Volgende MR Ron uitnodigen. Merijn neemt actie.  

• Ron overal eruit en Lieke er weer in. Actie Sylvia. 

• Vergaderdata:   

• Di 04-10 : MR en OC 

• Overige data worden afgestemd met Marieke ( actie Sylvia) 

• Cursus MR: Marjolein heeft navraag gedaan bij Merel vanuit Signum.  

• Sponsorloop en bedrag: 6145,06 + 6000 OC= 12.000 euro samen. Op 28 november is er een 

gesprek met twee aanbieders. Fase 1 en fase 2 wordt dan bekeken. Komt in nieuwsbrief stukje. 

 

https://teams.microsoft.com/l/message/19:09206ef40822444b97fe86341380e0b4@thread.tacv2/1664260459235?tenantId=be10a028-927d-48c1-8b1b-063c3fdadcc2&groupId=d5a5d22e-c3b5-4915-8722-a14aa2638546&parentMessageId=1664260459235&teamName=Troubadour-MR&channelName=Agenda%20en%20notulen%20MR&createdTime=1664260459235&allowXTenantAccess=false


Actiepunten vanuit 
MR overleg 20220410 

Wie Lopend Afgerond 

• Data MR • Sylvia  X  

• Scholing MR • Marjolein  29-11-2022 
Perron 3 

• Teams toegang  
Ron en Lieke 

• Sylvia X  

• Ron uitnodigen 
ivm afscheid 

• Merijn X  

• Besluitenlijst 
toevoegen aan 
handboek MR 

• Marjolein X  

• Ambitie gezonde 
school/ visie team 

• P-geleding X  

• 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  

 


