
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 28 september 2022 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Voorzitter: Jurek Ceglarek (oudergeleding) 

Aanwezig: Bouwe Ouderkerken (oudergeleding), Birgit Vissers en Hanneke Smits 
(personeelsgeleding) 

Afwezig: Kavita Sahai (vaste toehoorder ouders) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld, na toevoeging sectorplan corona, scholing MR en 
communicatieplan. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 6 juli 2022 worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de 
(G)MR en de directie en op de website geplaatst. 
 

4. Mededelingen vanuit het vooroverleg met Janneke 

• Is er niet geweest. Er waren geen bijzonderheden voor nu om te melden. 
 

5. Vaststelling jaarverslag MR 2021-2022 

Geen bijzonderheden voor aanpassingen. Het wordt verstuurd naar de leden van de (G)MR 

en de directie en op de website geplaatst. 

6. Vaststelling activiteitenplan 2022-2023  
Geen bijzonderheden voor aanpassingen. Hij staat inmiddels op de website. 

7. Vaststelling ouderbijdrage en TSO begroting en -bijdrage 2022-2023  
Deze kunnen nog steeds niet vastgesteld worden, omdat de MR aan de OR een 

onderbouwing heeft gevraagd voor de verhoging van de ouderbijdrage. Deze is een soort van 

gegeven, maar was niet voldoende gedetailleerd. Jurek neemt dit mee naar de OR-

vergadering van 29 september. Komt terug op de volgende agenda. 

 



 

 

8. Terugblik en kascontrole OR 

De OR wordt een stichting. Ze worden dan onafhankelijk en dan hoeft er geen kascontrole 
meer plaats te vinden door de MR. Jurek gaat dit op de vergadering van 29 september 
bespreken met Lonneke. 
 

9. Terugblik informatieavond 

Opkomst was best aardig dit schooljaar. Veelal onderbouw ouders, maar ook enkele midden- 
en bovenbouw ouders. De informatie in het begin was niet goed verstaanbaar en een ‘bulk 
zending’. Zo horen we enkele ouders. We zijn benieuwd naar de invulling via de QR-code. 
Birgit vraagt na bij Janneke hoe dit ingevuld is. 
De workshops waren prima. De feedback van vorig jaar was goed opgepakt en daardoor 
waren ze goed bezocht.  
 

10. Sectorplan Corona 
Het sectorplan corona zoals uitgewerkt voor Merlijn is doorgenomen. Het landelijke stuk van 
verdeelde dagen onderwijs is pittig voor ouders en kinderen, maar landelijk bepaald? 
Verder ziet het er prima uit. MR geeft akkoord en de formats kunnen uitgewerkt worden. We 
blijven graag op de hoogte van de voortgang van de dingen die nog in het MT besproken 
moest worden. 
 

11. Communicatieplan 
Het maken van het nieuwe communicatieplan was vertraagd, omdat zowel Mirjam als 
Mariska voor langere tijd ziek zijn gemeld, waardoor Janneke andere prioriteiten had. Het 
plan ligt er nu wederom nog niet. Jurek vraagt in het volgende overleg wanneer Janneke 
verwacht dit op orde te hebben, zodat de MR er naar kan kijken. 
 

12. Scholing MR 
Bouwe zou graag de MR compleet cursus volgen. Birgit gaat uitzoeken waar dit doorgegeven 
moet worden en dit deze week in gang zetten.  
 

13. Risico Inventarisatie & Evaluatie (actiepunten volgen) tussentijdse evaluatie 
Wordt dit jaar weer opnieuw afgenomen. Wanneer gaat dit gebeuren en wat is de huidige 
stand van zaken van de punten uit het vorige verslag? Jurek neemt dit mee naar het 
volgende overleg met Janneke. 
 

14. Notulen GMR 
Nog geen nieuwe notulen ontvangen. De MR hier ziet af van veel contact met andere MR’en en ziet 

momenteel geen noodzaak. Behalve bij eventuele scholingen. Als er meer MR-leden behoefte hebben 

aan deze scholing, kunnen we de aanvraag bundelen. 
 

15. Notulen OR 
De eerste vergadering is nog niet geweest. 
 

16. Vanuit de PMR 
Er zijn geen mededelingen vanuit de PMR. 
 

17. Ingekomen post 
Er was geen ingekomen post. 
 

18. Eventueel belmoment met Janneke voor vragen (rond 21.45 uur) 
Er zijn geen dringende vragen voor Janneke. 



 

 

 
19. Actielijst 

De actielijst wordt bijgewerkt. Jurek gaat de vraag over de begroting opnieuw aan ATO 
stellen, was hier nog niet aan toegekomen. 
 

20. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  
 

21. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
 
Agendapunten voor de volgende vergadering(en): 
• Ouderbijdrage en TSO begroting en bijdrage 2022-2023 vaststellen  
• Communicatieplan 
 

 
 
Actielijst MR schooljaar 2022-2023 

Nr Actie  Wie Wanneer 

1 Navragen antwoord op vragen over de begroting aan stafbureau Jurek 6 juli 2022 

2 Inplannen voorbesprekingen met Jurek voor MR Janneke 28 sept 2022 

3 Navragen POM communicatie naar ouders Birgit 28 sept 2022 

4 Vergadering plannen met de voorzitter van de OR om zaken door te 
spreken n.a.v. de nieuwe wet WBTR (vanaf 1 juli 2021; wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen) 

Jurek 28 sept 2022 

5 Onderbouwing OR vragen voor ouderbijdrage Jurek 28 sept 2022 

6  Terugblik en kascontrole OR uitvoeren Jurek 28 sept 2022 

7  Navragen bij Janneke: evaluatie ouders informatieavond Birgit 28 sept 2022 

8 Verdeling dagen onderwijs landelijk bepaald in Coronaplan Janneke 28 sept 2022 

9 MR op de hoogte houden van de voortgang van de dingen die nog in het 
MT besproken worden . 

Janneke 28 sept 2022 

10  Navragen s.v.z. communicatieplan bij Janneke Jurek 28 sept 2022 

11 Navragen scholing MR compleet, aanvragen voor Bouwe Birgit 28 sept 2022 

12 Navragen s.v.z. RI&E bij Janneke Jurek 28 sept 2022 

Besluitenlijst MR schooljaar 2022-2023 

Nr Besluit Datum 

1 Vaststelling notulen MR van 6 juli 2022 28 september 2022 

2 Vaststelling jaarverslag MR 2021-2022 28 september 2022 

3 Vaststelling activiteitenplan 2022-2023 28 september 2022 

4 Acceptatie sectorplan Corona 28 september 2022 

 


