
 

Datum: 17-10-2022 

Betreft: Notulen MR 1 

Afwezig: - 

        1. kennismaking 

            

         2. Notulen 04-07-2022 

Notulen hoort op de site te staan. Evenals de samenstelling van de huidige MR. Esther neemt   

hierover contact op met Ruud 

Esther stuurt de notulen naar de MR. Er is een week tijd om te reageren. Esther past , indien nodig, 

de notulen aan en stuurt ze dan opnieuw rond. Ruud ontvangt ze ook, zodat ze op de site gezet 

kunnen worden. 

          3. Mededelingen directie: 

 Zijn gestuurd via de mail. Prettig om de mededelingen vooraf al te kunnen lezen. 

Koerskaarten zouden deze vergadering terugkomen. Rebecca deelt het document uit. MR zal het        

doorlezen. Zijn er nog vragen dan mag het via de mail naar Rebecca. Komt terug op de vergadering 

van 12 december. 

De vragenlijsten van de nieuwe koerskaart worden in feb 2023 uitgezet. 

De nieuwe koerskaart komt in april/mei uit. 

                

        4.Mededelingen team:  

 Schoolpleinconcert is geweest. 

 DIA is afgenomen in groep 4 t/m 8. Team heeft hier scholing over gehad. DIA is adaptief. 

 IPC: nascholing voor de nieuwe collega's op onze school. Tim en Esther gaan cursus volgen voor IPC 

coördinatoren 

Tim en Angela zijn naar een seminar geweest: E-twinning. Netwerken met scholen in het      

buitenland. Verrijking van het onderwijs. 

 

          5. Punten OR: 

 Verschilt erg per school of de MR overleg heeft met de OR. 

Er was aan Kim gevraagd om, als voorzitter van de MR, contact te hebben met de OR-voorzitter 

zodat we op de hoogte zijn van elkaar. 



Directie krijgt de notulen van de OR. Zij filteren beleidsstukken er uit die besproken moeten worden 

in de MR. 

Ouderbijdrage: OR wil graag de bijdrage op 42,50 houden. Het is een vrijwillige bijdrage. 

Er gaat een brief naar de ouders met uitleg over de besteding: 

Kan de ouderbijdrage in termijnen? Wordt door Wendy nagevraagd aan de OR. 

Duidelijk er inzetten dat er geen verhoging is van 20,- naar 42,50, maar dat de ouderbijdrage vorig 

gehalveerd was ivm corona (minder activiteiten). Wendy communiceert dit met de OR. 

 

       6. Punten GMR: 

 Vacature voor dagelijks bestuur. 

 Nieuwe ronde Wereld met Lef. 

 Onderwijscafe 1 november. 

 Veel scholen hadden zich aangemeld als locatie: 8 december: Stokland 

 Wijziging integriteitscode 

  Subsidie UVC verlichting 

  Nieuwkomersonderwijs: Projectleider aangenomen binnen de SKPO. Iedere school kan daar   

  op zijn eigen manier invulling aangeven. 

  Februari 2023 gaat NT2 scholing van start. 

 

        7. NPO gelden 

   Volgende keer komt de begroting op de agenda. Daarin zullen we de NPO gelden ook opnemen. 

   Rebecca zal inzichtelijk maken hoe de NPO gelden worden ingezet. 

 

       8. Uitstel Schoolplan 

We moeten dit schooljaar een nieuw schoolplan schrijven. Er zijn veel nieuwe collega’s en een 

nieuwe directie. De vraag vanuit de directie is of het akkoord is dat het schoolplan een jaar wordt 

uitgesteld. MR is akkoord. 

SKPO maakt om de 4 jaar een plan. Als we ons schoolplan een jaar uitstellen lopen we gelijk met de 

SKPO.  

Verder zijn sommige plannen bijv technisch lezen uitgesteld vanwege corona.  

 

      9. Draaiboek COVID-19 

Goed plan. 



Er zijn 4 scenario’s door de PO raad opgesteld. 

                    

       10. Rondvraag 

Kim: tot wanneer blijft De Bongerd open? Officieel t/m december. 

Moet er een MR oudermeldpunt komen? We hebben als MR een mailadres. Dat zal vernoemd 

worden in de komende UDSG. 

Kennismakingsstukje MR in de UDSG: William 

Whats app groep aanpassen: Kim 

William: het valt William op dat de kinderen veel tv kijken op school. 

 

 

                       

         

    

 

      

                           

  

 


