
 

   
 

Notulen MR-vergadering 19-09-2022 
Plaats: Kindcentrum de Plataan 
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur 

 
Aanwezig: 
Leden O.G.: Desiree, Ilse 
Leden P.G.: Anneke, Britt, Sanne  
Directie: Annemarie  
 

1. Welkom en opening agenda 
Desiree heet iedereen van harte welkom. Desiree vervangt Wesley vandaag. Wesley wordt dit 
schooljaar voorzitter.    
 

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 04 juli 2022  
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 
 

3. Mededelingen 
Fides 
Dit schooljaar is het team gestart met de training m.b.t. Fides. In Social Schools heeft een zakelijk 
stukje gestaan. We staan er positief in m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Informatieavond 
Wellicht is het een idee om een plenair praatje te houden. Wat zijn de speerpunten van het 
schooljaar, praktische punten kunnen besproken worden etc. Er kan van te voren of naderhand een 
bouwpraatje gehouden worden. Ook zou er een lijstje m.b.t. talenten van ouders kunnen komen, 
zorgen voor meer ouderbetrokkenheid.  
 
Bijzonderheden start schooljaar 
Eerste twee dagen waren druk en rumoerig i.v.m. extra activiteiten. Het was een onrustige start. 
Wellicht een idee om de extra activiteiten aan het einde van de middag van de eerste schooldag 
plaats te laten vinden.  
 

4. Punten uit het jaarwerkplan maand: augustus/september  
Taakverdeling 
Taakverdeling is aangepast naar het huidig schooljaar.  
 
Huishoudelijk regelement MR 
Rooster van aftreden is aangepast en wordt weer geüpload. 
 
Jaarwerkplan MR 
Jaarwerkplan is aangepast naar het huidige schooljaar. 
 
Concept jaarverslag kalenderjaar 2021-2022  
Jaarverslag wordt gemaakt en wordt de volgende vergadering besproken.  
 
Visie en nieuwe speerpunten MR 
Communicatie en het vergroten van de ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk.  
 
 
 



 

   
 

 
 
 
Besloten deel 
  

5. Mededelingen en notulen vanuit de GMR 
 

6. Mededelingen directrice  
 

7. Actielijst  
 
Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner gaan 
 

8. Rondvraag  
- Ilse: wat vinden we van de gezonde school? Verantwoordelijkheid van lunch en traktaties ligt 

bij ouders. Is het een idee om dit schoolbreed te bespreken. Sportdag > gezond. Traktaties op 
een ander tijdstip eten, eerst fruit.     

 


