
 

 

Notule MR vergadering dinsdag 6 december 2022 

plaats: De Mare 
Aanvang 20:00 uur 
Opening/Notulist: Kristel 

Aanwezig: Miranda, Marinka, Marlou, Stefanie, Leon, Kristel 

Inge vanaf 20.30 aanwezig  

OPENING 

1. Opening en mededelingen, vaststellen van de agenda.    20.00  

• Opening door Kristel; 
‘Vertrouwen is niet geloven dat God doet wat je wilt, maar geloven dat God doet wat goed 
voor je is’ 

• Miranda vervangt Alide in de MR en stelt zich voor. De rest van de leden stellen zich 
vervolgens ook voor.  

2.  Voorzittersrol binnen de MZR Hoe gaan we dit oppakken?   20.05 

• Wie gaat de cursus volgen (kosten?) Op dit moment is er geen lid die de cursus gaat of wilt gaan 
volgen. 

• Oproep via de InfoMare: Leon regelt dit (zie actiepunten) 

    
3. Thema’s die we kunnen bespreken in de volgende vergaderingen  20.10  

• In welke vergaderingen bespreken we een thema? 
We hebben onder voorbehoud de vergaderingen in maart en mei gekozen voor een thema-
vergadering; ouderavond en schooltijden. De leden denken erover na welke rol Inge hierin 
heeft. Thema-vergaderingen kunnen mogelijk samengevoegd worden. Hierin is het belangrijk 
de verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. Marinka maakt een bestandje aan zodat er 
ideeën voor de volgende thema- vergadering uitgewisseld kunnen worden (zie actiepunten) 

• Enkele voorbeelden van thema’s voor de vergaderingen zijn: ouderavond (wijkagent, 
sportbedrijf, bibliotheek etc) schooltijden, jubileumfeest 2027 (meedenken, eventueel samen 
met de OR).  
Tijdens deze avonden kunnen we onder andere de volgende vragen proberen te 
beantwoorden: Welk initiatief kunnen wij zelf nemen om te beslissen wat wij nodig hebben 
op een avond zoals het InfoCafe? Hoe kunnen we mensen werven? Waar hebben ouders 
behoefte aan? Waarvoor komen zij naar de ouderavonden? 

 
4. Afronding MR jaar 2021/2022       20.15 

  
• Jaarverslag 21-22 concept is akkoord    bijlage 6 
• Jaarrekening OR. Deze hebben wij nog niet dus deze moet opgevraagd worden. Marinka 

regelt dit (zie actiepunten) 



 

5. GMR (notulen 31-10 bijgevoegd)   bijlage 5  20.20 

• Vragen die ter tafel komen: Kwaliteit van onderwijs, 3 jarig overzicht. Dit overzicht hebben 
wij niet dus kan dit opgevraagd worden? Eventueel bijwonen van die thema-vergadering? 
Malou pakt dit op (zie actiepunten) 

 
BESPREEKPUNTEN vanuit de input van Inge 
  Vragen voor Inge: 

1. Wanneer Inge een verdieping klaar heeft kan ze dat aan ons geven zodat we input 
hebben voor een thema-vergadering (bijv schooltijden) 

2. Worden ouders geïnformeerd over de nieuwe manier van toetsen, DIA?  

3. Financiële stuk blz 35 moet nog even bekeken worden; conclusie? 

    
6. Aangeleverde stukken Inge     Bijlage 1 t/m 4  20.22 

      
INSTEMMING 

• NPO schoolprogramma schooljaar 21-22 en 22-23  De conclusie bij ‘inzet van middelen’ mist 
nog maar verder is het akkoord .       Bijlage 2 

• Jaarplannen    Akkoord    Bijlage 3 
• Werkverdelingsplan (ter info) PMR zal hiermee instemmen  Bijlage 4

  

 
INGE AANWEZIG         20.30  
7. Toelichting op de bijlagen 1 t/m 4 

• Vanuit het bestuur is meegedaan met de loting ‘Subsidieregeling Verbetering 
Basisvaardigheden’. ‘de Mare’ is ingeloot voor de subsidie en krijgt een geldbedrag voor 
verbeteringen binnen het onderwijs. 
De komende tijd zal er aan een plan gewerkt gaan worden om deze subsidie te besteden. 

• Inge geeft aan dat ouders over de nieuwe DIA (voorheen CITO) geïnformeerd zullen worden 
voordat deze afgenomen wordt.  

8. Instemming verlenen op bijlage 2,3,4 

 Allen akkoord 

 
RONDVRAAG EN AFSLUITING  

9.           Afscheid van Leon 

 
10.         Rondvraag en activiteitenplan items komende vergadering   21.00 

• Afspraak rondom notuleren: berichtje sturen als de notulen klaar zijn zodat iedereen er nog 
even naar kan kijken. Hierna kunnen ze binnen twee weken op de website geplaatst worden. 

 

Actiepunten vanuit de vergadering: 

- Leon plaatst een oproep via de InfoMare 



- Marinka maakt een bestandje zodat er ideeën voor de volgende thema- 
vergaderingen uitgewisseld kunnen worden  

- Marinka vraagt de jaarrekening van de OR op bij Marieke Alarm 
- 7 februari doorgeven aan GMR zodat ze de vergadering bij kunnen wonen>Malou 
- Malou vraagt aan de GMR of wij bij een vergadering aanwezig kunnen zijn zodat we 

inzicht kunnen krijgen in de ‘Kwaliteit van onderwijs’ (3 jarig plan) 
- Leon regelt een kaartje voor Paulien en Alide 
- Marinka herschrijft het activiteitenplan 

 

11.           Afsluiting         21.15 

ACTIVITEITENPLAN AGENDA 

vanuit activiteitenplan overgenomen: 

Meerjarige thema's MR 
De volgende onderdelen hebben een cyclus van meer dan een jaar: 
1)  Arbobeleid (elke 4 jaar RI&E opstellen) 
2)  Schoolplan (4 jaar) 
3) inspectierapport 
4) interne kwaliteitsmeting (audit) 
 
3e vergadering 13 december 2021) 
a. Jaarrekening OR (hoogte en bestemming ouderbijdrage) (instemming??) 

samenwerking met OR 

b. Cursus MR leden 

c. Informatie vanuit de school 

d. Informatie naar ouders en/of team 

e. GMR 

f.  

 
4e vergadering (7 februari 2022) 
a. Schoolplan 

b. Verkiezingen MR voorbereiding 

c. Beleid personeel, teamscholing & wet BIO (adviesrecht??) 

d. Schoolbegroting (instemming) 

e. Ouderavond ( thema??) 

f. Informatie vanuit de school 

g. Informatie naar ouders en/of team 

h. GMR 

i.  

 

 

 


