
 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 12 januari 2022 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Janneke die 
aansluit voor een toelichting op de begroting en andere stukken. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 17 november 2021 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 

• Doordat Janneke aanwezig is worden veel punten van het vooroverleg besproken in 
de loop van de vergadering. De vacature voor een vakleerkracht gym is eindelijk 
ingevuld, Jelmer is na de kerstvakantie gestart, daardoor is het Beweegburo buiten 
beeld. 
 

• Er wordt kort met Janneke teruggekeken op het Merlijn Café van een dag eerder met 
het thema de verlengde werktijd en input voor het eindejaarsfeest. De opkomst was 
laag, misschien kwam dit doordat de datum pas later in het schooljaar gepland is. 
Idee om in de toekomst een poll te houden via Social Schools (schikt de dag of tijd 
niet, spreekt het onderwerp niet aan, …). Hopelijk kan het Merlijn Café van mei fysiek 
op Merlijn plaats vinden. 
 

5. Begroting Merlijn 
De begroting wordt na de toelichting van Janneke vastgesteld. De MR heeft nog wat vragen 
over de begroting voor de komende jaren, deze worden gesteld aan het stafbureau. 
 

6. incidentenregistratie 
Er zijn gelukkig weinig incidenten geweest. Janneke merkt dat het gedrags- en pestprotocol 
steeds vaker ingezet wordt en ook het contact opnemen met ouders. Er wordt nog wel 
gestuurd en gecontroleerd op de vervolgstappen. 
 

7. Evaluatie Such Fun (Engels) 
De MR heeft een evaluatie ontvangen via Judith. Fijn om te lezen dat het team en de 
kinderen enthousiast zijn over deze lessen.  
 

8. Veiligheidsplan evalueren 



 

 

Het veiligheidsplan is nog up-to-date. Naar aanleiding van een stuk in InfoMR worden er 
vragen gesteld over de ventilatie. Claire houdt dit goed in de gaten. Besloten wordt om het 
team nogmaals te attenderen op het in de gaten houden van de CO2 melders tijdens de 
volgende studiedag. 
De PMR geeft aan dat sommige teamleden moeite hebben met spiegelende hittewerende 
folie op de ramen, omdat er daardoor niet naar binnen gekeken kan worden, maar de OMR 
vindt de temperatuur in de lokalen belangrijker. Kinderen en anderen kunnen wel gewoon 
naar buiten kijken. De PMR adviseert tijdens de studiedag om zo spoedig mogelijk te gaan 
kijken bij een andere ATO school, zodat het geregeld kan worden voor de temperatuur weer 
oploopt. 
Er wordt nog besproken of een airco een optie is, maar scholen mogen niet investeren in 
gebouwen, omdat deze van de gemeente zijn. 
 

9. RI&E volgen 
Er zijn al veel punten afgewerkt door Janneke en/of Claire. Een aantal actiepunten staan 
gepland voor januari of later, dus dit komt in de MR vergadering van eind juni aan bod. 
 

10. Verkiezingen voorbereiden 
De zittingstermijn van 3 MR leden zit erop, 2 van hen zijn herkiesbaar. Besloten wordt om 1 
februari een Social Schools bericht te plaatsen. Gegadigden voor de OMR kunnen zich dan 
uiterlijk 15 februari melden. Daarna hebben ze tot en met 25 februari de tijd om een 
voorstelstukje te schrijven en te mailen, zodat we in de MR vergadering van 9 maart 
eventuele verkiezingen kunnen plannen en voorbereiden. 
 

11. Nationaal Programma Onderwijs volgen 
De MR heeft een update ontvangen over de inzet van de NPO gelden. Dit verloopt volgens 
plan. Een paar punten konden niet volgens plan ingezet worden (gym en ICT), Janneke bekijkt 
met het MT waar ze dat budget nog voor in kan zetten.  
  

12. Notulen GMR 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de GMR notulen. 
 

13. Notulen OR 
Er zijn geen OR notulen, omdat de vergadering pas op 20 januari is. De MR heeft een 
begroting ontvangen van de OR, deze zag er goed uit. 
 

14. Vanuit de PMR 
Er zijn geen punten vanuit de PMR. 
 

15. Ingekomen post 
Er was ingekomen post via de GMR met betrekking tot een artikel over ventilatie uit InfoMR, 
maar dat is bij punt 8 aan bod gekomen. 
 

16. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

17. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 9 
maart 2022. 


