
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad  

Datum: Woensdag 30 november 2022 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur  

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

2. Vaststelling agenda 
Punt 6 en 7 en schuiven door en NPO jaarplan en vervangingsbeleid worden toegevoegd. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
Akkoord zoals nu gegeven. 
 

4. Mededelingen vanuit vooroverleg met Janneke 
Er is nog geen vooroverleg geweest. Jurek heeft nog geen data kunnen plannen met Janneke 
om dit te kunnen doen.  
 

5. Vaststelling ouderbijdrage en TSO begroting en - bijdrage 2022-2023  
Is nog steeds niet vastgesteld door het ontbreken van de verantwoording van de OR. De 
toegezonden stukken waren heel summier. Jurek zoekt opnieuw contact met Lonneke om 
een uitgewerkte begroting voor de ouderbijdrage te krijgen.  
De TSO  bijdrage stellen we vast. We verzoeken ook om dit z.s.m. in gang te zetten, zodat het 
voor ieder te bekostigen blijft. Graag digitaal met link/qr-code. 
OR bijdrage komt dan later weer terug. 
 

6. Stand van zaken communicatieplan 
Hier is Janneke nog niet aan toegekomen. Komt aan de orde als we dit van Janneke 
ontvangen hebben. 

7. Begroting 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. ATO heeft hem inmiddels 
goedgekeurd, maar het wordt nog met ons gedeeld. Zover waren ze nog niet. 
 

8. Jaarplan Merlijn of update schoolplan 
Voor de oudergeleding is het lastig te monitoren. De personeelsgeleding legt e.e.a. uit en 
neemt daarmee de oudergeleding mee in een uitleg.  
 

9. Voortgang SOP 
We hebben de SOP doorgenomen en afkortingen toegelicht. Daarna is hij ondertekend door 



 

 

de voorzitter. 
 

10. Vervangingsbeleid 
Helder in een schema weergegeven. De oudergeleding herkent de stappen ook vanuit de 
dagelijkse gang van zaken.  
 

11. NPO jaarplan 
We volgen dit en kijken er op de vergadering van 8 maart 2023 nog eens naar. Graag zien we 
dan een update van de stand van zaken. Voor nu zien we dat er veel gebeurt. 
 

12. Vanuit de GMR en/of OR en/of PMR 
OR: de ouderbijdrage moet echt verantwoord worden voor dit schooljaar. Jurek gaat hier 
wederom achteraan bij Lonneke. Voor komend schooljaar gaan zij als stichting te werk. Dit is 
voor de MR belangrijk, omdat de MR bij een stichtingsvorm geen controlefunctie meer heeft 
op de kas van OR. 
Dit schooljaar voeren we nog controle uit, vanaf volgend schooljaar gaat de stichting dit zelf 
oppakken. Ze zetten nog puntjes op de i door de inschrijving als stichting compleet te krijgen. 
GMR: geen bijzonderheden. 
PMR: geen bijzonderheden. 
 

13. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 

14. Actielijst 
Punten die afgehandeld zijn: 
- 2 
- 3 
- 7 
- 8 
 
Terugkoppeling informatie-avond:  
- Veel zenden. 
- Niet altijd goed verstaanbaar. 

 
15. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag. 
 

16. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 
 
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 

13 Inplannen van vooroverleg door Janneke Jurek 30 nov 2022 

14 Verzoek om TSO bijdrage via link en/of QR-code te verzenden Birgit 30 nov  2022 

15 NPO jaargelden volgen in vergadering van 8 maart 2023 Jurek 30 nov  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 

5 Vaststelling TSO bijdrage 2022-2023 30 november 2022 

6 Instemming SOP 30 november 2022 

7  Vaststelling OR bijdrage (mits geen verhoging) 2022-2023 30 november 2022 

 


