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Agenda MR-vergadering 13 september 2022 
Start: 19.30 uur, eindtijd 21.30 uur 
Plaats: personeelskamer 
 

  Wie Actie of 
document  

1.  Opening 1e vergadering Voorzitter 
 

 

2.  Agenda vaststellen 
 

Voorzitter 
 

 

3.  Mededelingen: 
- geen 

  

4.  Binnengekomen of uitgaande post/e-mail  
- geen 

Nienke  

5.  Start van het schooljaar 
Goede start van het schooljaar met weer een informatieavond 
en startgesprekken. 
- planning voor dit schooljaar, mogelijke onderwerpen kunnen 
zijn: lerarentekort, het onderwijs anders organiseren vanwege 
de tekorten, andere oplossingen zoeken en misschien vinden 
in andere scholen. 
- doelen bepalen voor dit schooljaar: niet aan toegekomen, 
wordt verplaatst naar volgende vergadering 
- plannen vergaderdata: Nienke maakt een planning en stuurt 
die op. 

Allen   
 
 
 

6.  Verantwoording OR 
20.30 uur OR aanwezig: Ilse v.d. Meché en Maaike Mantel 
Na een voorstelrondje hebben we het over het jaaroverzicht 
en de begrotingen van de ouderraad. We hebben het over de 
bedragen die beschreven zijn. We zijn erg benieuwd naar hoe 
we dit schooljaar hopelijk alle activiteiten kunnen doen en dan 
de afrekening daarvan te zien.  
Deze overzichten en begrotingen keuren we goed. 

Allen   

7.  Traktatiebeleid 
Op de informatieavond is door zo goed als alle leerkrachten 
gesproken over gepaste traktaties. We zijn als school al langer 
bezig met het gezonder eten om 10 uur en willen ook dat 
ouders bewuster nadenken over wat hun kind uitdeelt.  
Margot komt met een voorstel voor in het Waterlelienieuws, in 
overleg met MT of met het team. 

Margot  

8.  Subsidie Verbetering Basisvaardigheden 
Er is heel veel geld om basisvaardigheden te verbeteren en als 
dat wordt aangevraagd  kan er ook geld gaan naar digitale 
vaardigheden. Het is vooral gericht op kinderen die 
ongeletterd de school verlaten of voor kinderen die 
onvoldoende onderwijs krijgen. Als MR bespreken we of het 
geld wel voor onze school van nut is, omdat we ook op dit 
moment de NPO-gelden krijgen. We adviseren Margot om het 
niet aan te vragen. 

Margot Zie bijlage 

9.  Rondvraag   
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korte vragen om volgende keer op in te gaan: 

• rapporten op papier 

 
 

Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
Di 13 september 2022   

   

 
Actielijst MR 

 Wat? Wie Afgerond op 

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

Anita en Nafisa Herhalend  

2.  Doornemen MR-jaarplan en aanpassen als statuut Anita en Nienke  

3.  OR uitnodigen voor 13 sep 2022 Anita Juni 2022 

4.  Jaarplan uitwerking agenderen, verplichte onderdelen 
nog inplannen 

Nienke, Margot Sep 2022 

5.  NPO brief aan ouders, Margot is daar mee bezig ? Sep 2022 

6.  Nieuw rooster van aftreden voor de oudergeleding Oudergeleding 
MR 

Sep 2022 

7.  Planning voor de vergaderingen voor schooljaar 2022-
2023 overige data 

Nienke sep 2022 

 


