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Agenda MR-vergadering 2 juni 2022 
Start: 19.30 uur, eindtijd 21.00 uur 
Afwezig met kennisgeving Nafisa 
Plaats: personeelskamer 
 

  Wie Actie of 
document  

1.  Opening  Voorzitter 
 

 

2.  Agenda vastgesteld  
Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Voorzitter 
 

 

3.  Mededelingen: 
- Geen  

  

4.  Binnengekomen post 
Uitgaande post/e-mail - geen 
Binnengekomen e-mail - geen 

Nienke  

5.  Interne organisatie van de MR  
- Verkiezingen oudergeleding niet nodig, we verwonderen ons 
erover dat er geen aanmeldingen waren. Dit leidt tot 
herbenoeming van onze zittende leden Nafisa Raheel en Hilde 
van Keeken. Om te zorgen dat niet de hele oudergeleding 
tegelijk vertrekt, wordt een nieuw rooster van aftreden 
opgesteld 
- Ons jaarplan omzetten naar statuut; wordt vervolgd. We 
hebben nu wel de reglementen van het SCOH ontvangen. 

Allen  
 

 

6.  OR-begroting 
- Er is nog geen begroting. De OR-vergadering is binnenkort. 
Op 28 juni verwachten we deze te kunnen vaststellen.  

Margot en 
Anita 

 

7.  Kalender  
- We hebben het over de Cito-afnames in het schooljaar. 
- We hebben de schoolgids doorgenomen en aanpassingen 
voorgesteld. Ook aantekeningen van verschillende MR-leden 
met opmerkingen worden doorgestuurd, waaronder wat er in 
wordt vermeld over de aandacht voor de sterke en zwakke 
leerling, de samenstelling van de groepen 3 en het gebruik van 
De Lelie als dislocatie. 
Tussendoor hebben we ook nog stil gestaan bij de personele 
bezetting voor volgend jaar en het positieve werkklimaat op 
school. 

Margot, 
allen 

Doornemen 
document 

8.  Brief minister Wiersma 
Dit punt wordt verschoven naar 28 juni. 

Margot, 
allen 

Doornemen 
documenten 

9.  Volgende vergadering op 28 juni   

10.  Rondvraag 
korte vragen om volgende keer op in te gaan 

  

 
 

Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
Do 25 november 2021 Do 10 maart 2022 Do 2 juni 2022 

Do 20 januari 2022 Di 19 april 2022 Di 28 juni 2022 
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Actielijst MR 
 Wat? Wie Afgerond op 

1.  Stukje in nieuwsbrief over leerkrachtentekort elke twee 
maanden m.i.v. schooljaar 2022-2023 

Anita en Nafisa  

2.  Doornemen jaarplan en aanpassen als statuut Anita en Nienke  

3.     

 


