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Notulen MR-vergadering  
 
Woensdag 30-03-2022    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Pieter Vlooswijk, Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Natalie Hol, Marieke Lansbergen, Joyce 
Methorst, Janneke Hek(notulen), Joyce Mackaaij-Ten Heuvel (na het punt, vanuit de directie, 
heeft Joyce de vergadering verlaten) 
 
Afwezig m.k.: Eva Blansjaar (ziek) 
 

1. Vaststellen agenda 
Gezonde school op deze agenda toevoegen. 

 
2. Vaststellen notulen 20-01-2022 

Notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Vanuit de directie 

• Update NPO gelden 
We hebben besproken waar de gelden aan uitgegeven zijn en wat er nog over is. De 
leerkrachten mogen meedenken om deze gelden op een zo’n goed mogelijke manier 
uit te geven. Dit zal worden toegevoegd op de agenda van de studiedag, op 14 april.  

• Nieuwbouw 
Het definitief ontwerp ligt nu klaar. Tot 12 april kunnen er nog wijzigingen 
doorgegeven worden, daarna wordt het ontwerp ingestuurd. Het is nu afwachten 
hoe het verdere verloop gaat zijn.  

• Leermethoden 
Er is een planning gemaakt, wanneer welke methode vervangen moet gaan worden.  
We zijn dit jaar bezig met het vernieuwen van de technisch en begrijpend 
leesmethoden. 

• Formatieplan 
Het streven is het om voor de meivakantie rond te hebben.  

• Schooltijden 
De enquete staat tot en met vrijdag open. De tussenstand is 143 respondenten. 

 
4. MR 
● Rooster van aftreden 

Pieter geeft aan dit jaar af te treden. Wim en Janneke zijn herkiesbaar.  
De PMR doet navraag bij Joyce m.b.t. het wel/niet aanpassen van het aantal leden 
(zowel oudergeleding als leerkrachtgeleding) in het nieuwe schooljaar. 

• Leerlingenraad 
Deborah verzorgt een (korte) video-presentatie om team te enthousiasmeren. Dit zal 
bekeken/besproken worden op de studiedag van 14 april. 

http://www.howiblo.nl/
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5. TSO 

• Financieel verslag en begroting van 2021-2022 

Er wordt al lang gewacht op dit verslag en en we hopen op meer duidelijkheid tijdens 
het volgende TSO-overleg op 12 april. 

ARBO 

• Risico inventarisatie schoolgebouw 
Marieke en Pieter hebben een gesprek gehad met Joyce. Er is gekeken of alle 
deadlines behaald zijn, die zijn voortgekomen uit een eerdere rapportage vanuit de 
RI&E.  

• Brandoefening 
De evaluatie en vervolgstappen worden besproken binnen BHV-overleg. 
 

6. Notulen: 

• GMR 
Anneke van der Waal is de nieuwe preventiemedewerker van Kalisto.  
De GMR is op zoek naar een nieuwe voorzitter.  
De MR doet navraag naar het SPP (Strategische PersoneelsPlanning) van Kalisto 

• OV  
De notulen zijn besproken. 

• Nieuws vanuit het team 
Marie- Jose en Eva volgen een opleiding tot leescoördinator. Zij hebben ons 
meegenomen om samen tot een visie te komen van het technisch en begrijpend 
leesonderwijs. Ook zijn we op zoek naar een passende methode.  
 
  

7. Gezonde school 
Odette en Pieter hebben gesprek gehad met een werknemer van de GGD. We 
hebben het vignet Seksualiteit & relaties en Welbevinden. Om deze vignetten te 
behouden moet je bewijzen dat je hier nog steeds aan werkt. Samen met het team 
kijken we of we een extra vignet willen aanvragen of juist de vignetten die we al 
hebben verder uitbreiden. Pieter en Odette hebben een ondersteuningsbudget 
aanvraag gedaan. School moet allerlei bewijzen aanleveren, om hiervoor in 
aanmerking te komen. Wanneer we dit budget krijgen, kunnen we dit weer uitgeven 
aan het verbeteren/uitbreiden van de gezonde school. 
Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden tot oudervoorlichting in de vorm van een 
(eventueel digitale-) ouderinformatieavond. 
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8. Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH 30 maart 

2022 

 

2 Begeleidende tekst 

NvdW schrijven 

DvR Elke 

vergadering 

 

3 Navragen 

samenstelling, 

groepsgrootte MR bij 

Joyce.  

JH 30 maart 

2022 

 

4 schoolgids naar ons -> 

Goedkeuring 

Schoolgids op website 

JH   

5 MR panel bericht niet 

ontvangen 

NH 30 maart 

2022 

 

6 Sportsterrenkist. 

Buitenspeelgoed mist, 

dit schooljaar. 

JH 30 maart 

2022 

 

7 Oudertevredenheidse

nquete en 

vakantierooster op de 

volgende agenda 

NH   

8 Leerlingenraad 

voorleggen aan het 

team 

PMR 

o.l.v. 

Deborah 

  

9 Vragen of Carla 

belangrijke punten 

mailt naar de MR  

 

JH   

10 SPP navraag bij Joyce PV   

11 Vragen aan directie 

voor de volgende 

vergadering:  

- voorstel voor 

het benutten 

van de NPO 

gelden te 

delen met MR. 

- De status van 

het overblijf 

PMR   
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materiaal voor 

de leerlingen.   

     

     

     

     

     

     

 
 
 

9. Rondvraag 
 

 
 
 

 


