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1. Opening 19.30 uur 

● 1.1: Ryanne wordt officieel welkom geheten bij de MR 

2. Mededelingen 

● 2.1 Mededelingen: Maarten heeft de MR cursus gevolgd. Deze was heel interessant. Mooie 

mix tussen oudgedienden en nieuwe MR leden. Maarten deelt de presentatie op Teams. 

Maarten zet link naar wetgeving over de MR op Teams. 

● 2.2 Aniek legt haar taak tijdelijk neer binnen de MR. Ze wordt (interim)SMT lid en kan 

gedurende die taak niet deelnemen aan de MR. Aan het einde van het schooljaar kan ze 

weer aansluiten. 

3. Vorige vergadering 

● 3.1 Vaststellen notulen: De besluiten moeten niet alleen in de notulen maar ook worden 

bijgewerkt in de besluitenlijst. Deze notulen zijn vastgesteld en kunnen op de website 

geplaatst worden.  

● 3.2 Actielijst doornemen: aangepast en aangevuld 

● 3.3. De flyer ouderbetrokkenheid is besproken. Deze gaan we eerst digitaal versturen via 

Social Schools. Zodra deze in Teams staat kan deze door Henk verstuurd worden. Verzoek is 

deze apart te versturen en niet in de nieuwsbrief te verwerken. Mocht digitaal versturen 

geen reacties opleveren dan wordt deze geprint om uit te delen in de onderbouw. De 

kinderen van deze ouders zijn nog het langst op school waardoor we vermoeden dat ze 

eerder tijd willen investeren in de MR.  

4. Lopende zaken en speerpunten 

● 4.1. Renovatie en onderhoud. Digitale CO2 meters worden binnenkort geleverd. De 

renovatie zit in de laatste fase. De uitgangen van de kleuters worden nu gedaan. Wel 

overlast bij o.a. groepen 3. Kleuters hebben al 5 wk niet gesport. Het begint nu wel lang te 

duren. We hopen nu voor de meivakantie helemaal klaar te zijn en  alles schoon is 

opgeleverd.  

● 4.2 Nieuwe directeur - update: Elleke, Evelynn en Maarten zijn vanuit de MR hierbij 

betrokken en kunnen hier nog geen update over geven.  



● 4.3 Statuten & verkiezingen. Aniek en Elleke hebben deze bekeken. Elke 3 jaar moeten die 

goedgekeurd en herzien worden. Elleke past deze aan en zal deze de volgende keer 

bespreken. Voorwaarde is dat deze wel op papier beschikbaar moeten worden. Idee is om 

deze eerst digitaal te verspreiden en daarna uit te printen en in de MR map stoppen. Zo zijn 

deze stukken op een efficiënte wijze zowel digitaal en op papier beschikbaar.  

● 4.4 Werkverdelingsplan: Het werkverdelingsplan van dit schooljaar is inmiddels besproken 

op teamoverleg 13-1. Ter stemming brengen. 3 stemmen voor, 0 stemmen blanco en 0 

stemmen tegen.  

● 4.5 Secretaris: om overzicht te houden over o.a. de statuten en uitdraaien van stukken kan 

een secretaris handig zijn. En om onze MR notulen op te sturen naar de GMR. Uitkomst is 

dat we het notuleren blijven we rouleren. Maar archiveren niet. De notulen worden al op de 

website beschikbaar gesteld waardoor de GMR ze daar kan raadplegen. Voor alleen het 

archiveren is voor nu geen secretaris nodig. Afspraak is echter wel dat alles wat is 

vastgesteld in PDF wordt opgeslagen op Teams.  

● 4.6 GMR in de gaten houden: Op de agenda van 15-2 staat de toelage van personeel. Schijnt 

onrust over te zijn. Wellicht interessant voor de personeelsgeleding om in de gaten te 

houden. Ander agendapunt is interactie van de GMR met de verschillende MR'en. Er wordt 

een aangescherpt plan besproken en een factsheet. Notulen van de GMR zijn echter niet 

makkelijk te lezen vanwege de verwijzingen naar documenten die wij niet hebben.  

5. Uit de jaarplanning 

● 5.1. Cursus MR: Elleke en Henk hebben geen update. Wel is er een interessante link waar 

cursussen en informatie te vinden is. https://voo.nl/cursussen. In het nieuwe jaar zal dit 

verder worden opgepakt. Nu is het doel om elkaar een keer in een informele setting fysiek te 

ontmoeten.  

● 5.2 Schoolplan & schoolgids ’22-‘23: dit punt wordt naar de volgende vergadering 

doorgeschoven.  

● 5.3 Formatieplan: Henk informeert de MR over het formatieplan. Vooral het dalend aantal 

leerlingen en het stoppen van de fusie gelden hebben impact. En vraag wat nu precies met 

de NPO gelden gebeurd. De Luithorst kan volgend schooljaar nog 14 groepen draaien.  

● 5.4 Vergaderdata: op verzoek van Ryanne de data een week verzet zodat er een betere 

bezetting is. Tanya stuurt de nieuwe datum. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 

maart. Vanwege de volle agenda zal ook op 11 april een vergadering gepland worden.  

 6. Sluiting: Om 21.15 wordt de vergadering gesloten. De volgende vergadering zal op 28 maart 

plaatsvinden.  

 Actiepuntenlijst: 

Nr.  Wat   Wie  Wanneer  

6  Cursus MR    Henk en Elleke   z.s.m.   

10  Goedgekeurde notulen op de website  Elleke  z.s.m.  

21 Flyer ouderbetrokkenheid Evelynn Z.s.m.  

22 Henk vragen flyer ouderbetrokkenheid versturen Tanya Z.s.m.  

23 Nieuwe MR data  Tanya Z.s.m.  



    

    

    

      

      

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


