
Notulen MR vergadering 18 januari 2022 

Begintijd: 19:30 uur  

Lokaal: Online  

Voor de aanwezigen die het fijn vinden vooraf ‘bij te kletsen’ is er een inloop vanaf 19:15 uur, zodat 

we om 19:30 uur meteen kunnen beginnen met de vergadering. 

 

1. Notulen 

Vastgesteld. 

2. Punten directie  

- Corona 

Op dit moment vinden er minimale besmettingen plaats in de klassen. Voor alsnog zijn er geen 

klassen in quarantaine. Vervanging is helaas niet te krijgen op dit moment, we proberen dit zoveel 

mogelijk intern op te vangen.  

- Jaarplan van de school (voortgang) 

Geen aandachtspunten vanuit de doelstellingen.  

- Schooltijdenonderzoek 

Begeleidende brief is naar ouders verstuurd en ouders zijn uitgenodigd voor een online vragenuurtje. 

Deze zal op dinsdag 25 januari plaatsvinden.  

Ook voor de kinderen zal er een online vragenlijst worden opgesteld. Deze zal worden opgesplitst in 

groep 3-4 en 5-6-7. Zo krijgen we ook inzichtelijk hoe de kinderen over deze beslissing denken.  

- LLG aantal / formatie / prognose (PMR I) (bijlage) 

Toegelicht door directie – geen bijzonderheden.  

- Lustrum 

Door de oudervereniging is er een plan opgesteld om het Lustrum het thema: Reis door de tijd te 

geven. Er zal een feestweek zijn aan het einde van het schooljaar, maar ook tijdens de laatste 

maanden zal er al eerder aandacht gegeven worden aan dit Lustrum. Invulling hierover volgt later. 

- SOP 

Toelichting door directie. Kleine aanpassingen omtrent formulering.  

Geen verder opmerkingen.  

3. Verkiezingen MR 

Voor de oudergeleding zullen er nieuwe verkiezingen gehouden worden. Er komt ruimte voor 1 ouder 

in de oudergeleding van de MR. In februari zal er een oproep geplaats worden in de INFO.   

Op een later moment zal dit agendapunt in de vergadering weer terugkomen om de stand van zaken 

te bespreken. Aanmeldperiode voor ouders verkorten. Oproep zal door de administratief medewerker 

gedeeld worden in de INFO van februari.  

 

 



 

 

4. Tussenevaluatie MR  

Geen aandachtspunten.  

5. Financiële planning  

Hiervoor is nog geen invulling gevonden. Idee is om het bedrag te schenken aan de commissie van 

het Lustrum.  

6. Punten OV   

Geen punten voor de MR.  

7. Punten GMR 

Begroting en NPO gelden zijn besproken. Bekend is geworden dat er een nieuwe bestuurder voor 

Fectio is gevonden. Deze zal later nog worden voorgesteld.  

8. Post  

Geen. 

9. Rondvraag  

Geen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


