
Notulen MR vergadering 22-09-2022 

Aanwezig: Inge Dobbelsteen (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, 
Jeanne Grosfeld 
Locatie :  teamkamer school 
 

1.  Openen en vaststellen agenda 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Lieke heeft afgelopen week de nieuwsbrief voor de MR met ons gedeeld. 
De teamsaccounts van de MR worden afgesloten i.v.m. de overgang naar 
Google. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Opmerking: schoolgids is wettelijk document. Foto's updaten is niet nodig. 

 Gewoon verwijderen. Volgende keer duidelijk aangeven of toestemming is 

 verleend. Lijst met aanpassingen moest nog worden gedaan. Vandaar dat dat  

       nu in de notulen niet helemaal duidelijk was. In principe goedkeuring            

           verleend. 

4. Kennismaken/afspraken met Jeanne Grosfeld 

Interimdirecteur binnen stichting Filios sinds 5 jaar. 

Vergaderdata 2022-2023 

 Dinsdag 1 november (begroting bespreken, armoede binnen school, Covid-

protocol) 19:00 uur 

 Maandag 16 januari 19:00 uur 

 Dinsdag 14 maart 19:00 uur 

 Maandag 17 april 19:00 uur 

 Dinsdag 6 juni 19:00 uur 

 Maandag 10 juli 19:00 uur 

Besluit v.w.b. onze terugkoppelingen: Notulen binnen twee weken controleren en na 

goedkeuring leden direct plaatsen via social schools. 

Leerkrachten informeren ouders over hun groep. Jeanne zal ongeveer om de 6 

weken schooloverstijgende informatie met ouders delen. 

Ventilatie (subsidie vanuit de overheid) zal op bestuursniveau worden opgepakt. 

Na ieder directieberaad komen er vanuit Jeanne punten die naar de MR moeten 

worden teruggekoppeld. 

GMR-notulen achterhalen. 

Er is een centrale aanvraag subsidie verbetering basisvaardigheden aangevraagd 

voor alle scholen binnen de stichting. 



Vanaf 1 oktober komt er een nieuwe leerkracht voor drie dagen. Ook komt er een 

student van de universiteit van Nijmegen ter ondersteuning en als aanvulling op 

Freek. In principe als onderwijsassistent omdat ze afstudeert in december. 

 

 

 

 

5.  Instemming basisregelement MR 

We zijn akkoord.  

6.  Jaarverslag 2021-2022 

Een aanvulling:   

V.w.b. sociaal emotionele ontwikkeling: Leerkrachten zijn zich bewust van het 

feit dat sociaal emotioneel welbevinden niet altijd te 'vangen' is in deze cijfers 

en zullen altijd rekening proberen te houden met ieder individu. 

Ouderbetrokkenheid: We zijn nog niet geïnformeerd over de evaluatie v.w.b. 

ouderbetrokkenheid. Wanneer vindt deze plaats? Wat wordt geëvalueerd en 

door wie wordt dit gedaan? 

 

7.  Ventilatie: 

Zie onder punt 4. 

 

8. Rondvraag: 

Geen vragen. 

 

9. Wat koppelen we terug: 

Jaarverslag van onze vergaderingen 2021-2022. Nog geen officieel jaarverslag 

gemaakt. Onze ambitie is om dit komend jaar wel te doen (compact) mede 

omdat we ervoor kiezen om niet meer terug te koppelen via socialschools 

maar snel de notulen te delen na goedkeuring. 

 

10. Sluiting. 

 


