Medezeggenschapsraad
2021-2022
Agenda MR-vergadering 25 november 2021
Start: 19.30 uur, eindtijd 21.10 uur
Aanwezig: Margot, Hilde, Nafisa, Anita, Mariëlle, Rick en Nienke
Plaats: Online via Teams

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen:
- secretariaat Nienke
Binnengekomen post
Uitgaande post/e-mail
Binnengekomen e-mail
De gmail wordt binnenkort door Saskia overgedragen aan
Nienke. Er zijn geen binnengekomen stukken.
Vanuit GMR
* Themabijeenkomst 15 nov.
* Kledingcode Volgende keer
Stukken OR
Begroting ouderbijdrage OR schooljaar 2021-2022. We willen
meer gedetailleerd zien wat er in en uit gaat en vragen om
een bespreking met de huidige penningmeester. Deze zal in
december plaats vinden.
Ontwikkelingen betreffend Corona
We hebben het kort over wijzigingen voor het Sintfeest, Kerst
en dat ouders niet meer in school mogen. Verder wachten
we de nieuwe regels van 26-11 af. We blijven alert op
verschillen in de regels van overheid en SCOH.
Meerjarenbegroting
Bijlages voor de samenvatting en de toelichting
Na bespreking komt Margot in januari terug op 2 vragen, die
we bij de meerjarenbegroting hebben over NPO-gelden en
hogere huisvestingslasten in de begroting van 2022.
Interne organisatie van de MR
- Wie zet de stukken op de website en wie maakt de website
weer up to date? Rick en Mariëlle
- Lijst met telefoonnummer MR weer up to date maken?
Saskia. We hebben een MR-app.
- Is er een statuut* van onze MR? Zijn we tevreden over de
structuur en past die nog bij de organisatie?
Saskia vertelt over het handboek, dat zij heeft samengesteld.
Dat nemen we de volgende keer door en maken het up to
date.
- Het etentje plannen
Dit wordt uitgesteld, gezien de huidige regels.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wie
Voorzitter
Anita
Voorzitter

Actie of document

Saskia; ORlid?

Margot

Margot

2 bijlages

Allen

afspreken
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10.

11.

Jaarplan MR schooljaar 2021-2022
- Wat zijn de speerpunten van de MR dit schooljaar?
Handboek komt als eerste aan bod de volgende keer.
- Waar willen wij ons proactief op gaan richten?
- Wie gaat dit binnen de MR oppakken?
- Welke MR-cursus/training en voor wie?
Er is behoefte aan een cursus, maar we bekijken welke het
beste is voor onze wensen. Er is een budget voor de MR qua
cursussen. (zie actielijst)
Rondvraag
korte vragen om volgende keer op in te gaan
geen vragen

Actielijst MR
Wat?
1.
Document kledingcode volgende vergadering
2.
Op de agenda van januari als eerste onze eigen punten
3.
Bespreking penningmeester OR
4.
5.

Doornemen handboek (van Saskia)
Kijk naar een mogelijke passende MR-cursus, misschien
deze: MR Start | dé basiscursus voor de MR! Vereniging Openbaar Onderwijs. Deze is voor personeel
én ouders geschikt.

Allen

Wie
Margot of Nienke
Nienke
Margot, Anita en
Saskia
MR-leden
MR-leden

overleg instemmen

Afgerond op

6.
* statuut = In het reglement en statuut staan zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren
van de MR (artikel 24 van de Wms). Bijvoorbeeld:
• Het aantal leden van de MR
• De wijze en organisatie van de verkiezingen voor de MR
• De zittingsduur van de leden van de MR
• De wijze waarop de MR informatie krijgt
• De termijnen voor het geven of onthouden van instemming en advies
• Wanneer geheimhouding wordt betracht
• Een geschillenregeling

MR leden
Anita Schilperoort (voorzitter)
Hilde van Keeken (vice-voorzitter)
Nafisa Raheel
Nienke Herrewijnen (secretariaat)
Mariëlle Kalee
Rick van den Hoven
Saskia van der Kooij (adviserend)

Mailadres
mrwaterlelie@gmail.com
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Vergaderdata schooljaar 2021-2022
Do 25 november 2021
Do 20 januari 2022

Do 10 maart 2022
Di 19 april 2022

Do 2 juni 2022
Di 28 juni 2022 (optioneel)

