
 

 

 NOTULEN MR 

 

 

 

MR vergadering 
 

Datum:  15 november 2022 
Locatie:  De Hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 – 21.00 uur MR 
Deelnemers:  Wilma, Stefanie, Jordi, Wendy, Sander, Lies, Tim 
Voorzitter:  Sander 
Secretaris:  Wendy   
Notulist:  Stefanie 
 
 

Nr. Onderwerp Wie 

1 Vaststellen notulen 20 september 2022 
Akkoord, Wilma stuurt het door naar Leidienke. 

MR, Tim 

2 Formatie 
Zwangerschapsverlof in februari: er zijn al gesprekken gevoerd binnen de 
stichting, er is nog geen concrete naam bekend. Tim streeft ernaar dit voor de 
kerstvakantie bekend te maken. 
 
Instroomgroep (3e kleutergroep: 1-2C) na de kerstvakantie: van ma t/m do is 
de invulling al in orde. Voor de vrijdag is een positief gesprek gevoerd, is nog 
wel onder voorbehoud.   
Betreft het lokaal dat groep 1-2C zal gaan gebruiken, hier is Tim nog mee bezig. 
Er zijn 3 opties, deze worden momenteel onderzocht.  

MR, Tim 

3 Ondersteuningsplan DHV 
Akkoord, compleet verhaal. 

MR, Tim 

4 Beleidsplan Actief Burgerschap 
Helder. 

MR, Tim 

5 Voorstel voor tweetal klankbordochtenden 
Passende onderwerpen. Data worden veranderd betreft werkdagen/vrije 
dagen van ouders.  

MR, Tim 

6 Ouderavond 
Om een stukje ouderbetrokkenheid en de maatschappelijke functie van onze 
school te vergroten, willen wij een ouderavond gaan organiseren. Tim heeft 
een rondvraag gedaan bij de directeuren van SKBG betreft passende 
onderwerpen voor een ouderavond. Het onderwerp 
mediawijsheid/mediaopvoeding klinkt als een passende. We moeten nog 
nadenken over: inschrijfmogelijkheden (Jordi/Stefanie). En hoe breed we het 
trekken, zoals (scholen in) de omgeving uitnodigen. Tim heeft contact met een 

MR, Tim 



 

 

gastspreker en gaat haar vastzetten voor dinsdagavond 21 maart. 19u inloop, 
19.30-21.00u start. Tim zal verdere informatie doorsturen naar de MR.  

7 Rondvraag 
Continurooster: Tim heeft contact gehad met andere scholen. Op dit moment 
heeft geen enkele school in deze omgeving de intentie om de huidige 
onderwijstijden te wijzigen en dus met het continurooster te gaan starten.  
 
MR reglement: gaan we nog naar kijken als MR. 
 
Notulen van vorige MR vergadering: kan het al eerder onder voorbehoud 
(concept) op de website om up-to-date info op de site te hebben staan? 
Akkoord. De notulist stuurt de informatie naar de MR-leden. De MR-leden 
sturen akkoord of eventuele aanpassing en de notulist zorgt ervoor dat 
Leidienke de conceptversie op de website kan plaatsen.  

MR, Tim 

8 Communicatie naar achterban 
We zijn benieuwd of ouders de notulen (graag) lezen, Jordi gaat navragen of je 
het aantal ‘kliks’ kunt checken.  
 
Er zijn momenteel al een aantal zaken in gang gezet die zorgen voor een betere 
communicatie.  Momenteel geen actie nodig.  

MR 

9 Nabespreken cursus 
Cursus was online en duurde vrij lang. Inhoud was algemeen. Op dit moment 
geen vraag vanuit de MR-leden voor een vervolgcursus. 

MR 

 
 


