
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Datum: maandag 10 oktober 2022 
Tijdstip: 20.00 uur - 21:30 uur 
Locatie: De Polsstok 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Speciaal welkom aan Linda Timmer als nieuw lid 
van de medezeggenschapsraad.  
 

2. Installatie Linda Timmer als lid van de medezeggenschapsraad. 
Linda Timmer wordt geïnstalleerd als lid van de medezeggenschapsraad.  

 
3. Notulen vergadering 31 mei 2022 

De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.   
 

5. 30 seconden rondvraag 
 1. Er zijn klachten gekomen van omwonenden dat de lamp die aan de zijkant van het 
               pand aan de muur hangt erg fel is. De vraag is of hier een minder felle lamp ingezet 
               kan worden. Omwonenden signaleren ook hangjeugd en vandalisme in de donkere 
               hoek bij de schommels. Is het een idee om daar een lamp met sensor op te 
               hangen?  

2. Is het een idee om bij de OR na te vragen of alle ouders de ouderbijdrage hebben 
    voldaan? Als er problemen zijn met betalen is er dan actie vanuit school vereist om 
    bij te springen? 

  
6. Mededelingen directie 

Geen mededelingen vanuit de directie.. 
 
7. Jaarplan 2023 

Toelichting door de directie. Begrijpend lezen staat hoog op de agenda. Het 
vernieuwen van de boeken in de schoolbibliotheek staat op de agenda. Daar moet 
budget voor vrijgemaakt worden.  

 
8. Schoolrapportage 2021-2022 

Toelichting door de directie. De rapportage is besproken met de voorzitter van het 
       College van Bestuur. Alles is duidelijk. 

 
9. Aanzet plan burgerschapsvorming 

Kwink is de methode die wij als school gebruiken. We voldoen daarmee aan de 
nieuwe wetgeving. Een nulmeting komt nog via de stichting.  

 
10. Schoolgids 

Is al goedgekeurd voor 1 augustus (was vroeger 1 oktober). 
 
11. Overblijfgelden 

Er zijn geen verdere acties nodig. Afgerond.  
 
12. Jaarverslag en activiteitenplan MR 

Documenten 2021/2022 staan in Sharepoint. Jaarverslag: bekijken voor volgende 
vergadering.  

 



13. Jaarplanning MR 2022-2023 
Het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement moeten dit jaar 
aangepast worden.  

 
14. Actielijst  
 - Overleggen met voorzitter OR of er behoefte is voor het gezamenlijk met de MR 
              organiseren van een ouderavond. 

- De actielijst is bijgewerkt door de voorzitter. Bekijken voor de volgende vergadering.  
  
 
15. Data vergaderingen MR vaststellen  

De volgende vergaderdata worden vastgesteld: 
Maandag 12 december 2022. 
Maandag 6 maart 2023. 
Dinsdag 16 mei 2023.  

 
 
16. GMR 
 - Er zijn 16 scholen in de GMR vertegenwoordigd. 
 - De voorzitter van onze MR heeft contact gehad met iemand van Kiezel en Kei. Wij 

  zijn als school aan iemand gelinkt die ons van informatie kan voorzien vanuit de 
  GMR. Uitzoeken wie onze contactpersoon in de GMR is.  

  - Opzoeken in statuten GMR: wat is minimale afvaardiging in de GMR?  
 
 
 
 
 


