
 

MR-vergadering 

 

Datum: 23 juni 2021 

 

 Onderwerp Door Doel 
Bespreken / Ter 
info/ Vaststellen 
/ Formaliseren  

Voorbereiding 

1. Opening en agenda vaststellen 
Notulist aanwijzen 

Notulist:  
Martijn 

Vaststellen  

2. Vaststellen notulen   Vaststellen  

3. Ingekomen stukken 
- Vergaderdata 

 vaststellen Vergaderdata 
verstuurd via de 
mail. Geen 
bezwaren. 

4 Activiteitenplan/scholing MR 
- Ambitiegesprek bespreken 

  Ambitiegesprek 
gevoerd op 24-
06-2021.  
- Anita sluit een 
deel van de 
vergadering aan. 
19:45 uur tot 
20:45 uur. Wens 
om hier een 
teamlid aan toe 
te voegen om de 
agenda te 
bespreken en 
vast te stellen. 
Anne is ook een 
deel van de 
vergadering 
aanwezig (als er 
iets speelt 
rondom zorg). 
 
- Besproken wat 
de rol is van de 
MR.  
 
- Anita vraagt 
instemming via 
een officieel 
document. 
 
- Hoe kunnen 
ouders contact 
leggen via SS? 



 

Wel met namen 
op de website, 
maar niet met 
een foto. Foto is 
wel wenselijk. 

5. - NPO gelden 
- Werkdrukverminderingsgelden 

 Instemmen 140.000 euro te 
besteden. Deel 
gaat eraf door 
aannemen 
externen.  
 
- Plannen zijn 
nog niet 
helemaal 
concreet. E.v.t. 
gym voor 
kleuters en extra 
ondersteuning 
voor de 
kinderen. Doel 
om een zo rijk 
mogelijke dag 
voor de kinderen 
te realiseren.  
 
Rots en water 
staat er 2x in. Het 
eerste jaar komt 
er een externe 
om de lessen te 
geven. Melanie 
gaat meelopen 
als 
gedragsspecialist 
en neemt dit op 
den duur op zich.  
 
- Vraag of er een 
samenvatting is 
over de 
besteding van de 
NPO gelden. 
Anita wil hier een 
samenvatting 
van schrijven en 
dit aan het begin 
van het 
schooljaar delen 
met ouders.  
 
- MR gaat 
akkoord met de 



 

besteding van de 
NPO gelden. 
 

6. Bouw/ verbouwing 
 Huidige stand van zaken 

 Ter informatie - Laatste stand 
van zaken is niet 
veel veranderd.  
- Luchtventilatie 
in het pand is 
nog een 
uitdaging.  
- Schuurtje met 
groen bekleden 
is geen optie. 
Onderzoek of er 
aan het gebouw 
een schuur 
gebouwd kan 
worden, zodat de 
huidige schuur 
verwijderd kan 
worden.  
- Zienswijze 
loopt. Nog geen 
aanmeldingen 
geweest.  

7. Notulen GMR 
- Veiligheidsbeleid 
- Vraag naar PGMR lid!!! 

 Bespreken - Remco vraagt in 
de vergadering of 
er bij de collega's 
interesse is.  

8. Schoolgids   - Aanpassing 
startperiode 4-
jarigen.  

9. rondvraag   - Schooltijden 
aanpassen naar 
hoe het was. 
Geen cohorten 
meer. MR stemt 
in.  

10. sluiting   - Borrel komt 
komend 
schooljaar. 

  


