
Notulen MR vergadering 3-11-2021

Aanwezig: Annemarie, Carlijn en Anne. Joris sluit aan tijdens het tweede deel van deze
vergadering.

Voorzitter: Annemarie Notulant: Anne

Besluitenlijst

Besluit Datum

De GMR heeft een partnerschap bij de CNV waar wij als MR
gebruik van kunnen maken. Dit loopt via de GMR, Irma zal namens
ons een vraag kunnen inzenden.

Wij maken hier graag gebruik van en gaan voorlopig dus niet zelf op
zoek naar een partnerschap bij een andere partij.

3 november 2021

De MR heeft ingestemd op het NPO deel 2 plan. Er mag geen geld
meer in mankracht gestoken worden maar wel in middelen.
- Leermiddelen voor de kleuters
- Er komt een schoolbieb met veel nieuwe boeken; rekening
houdend met inclusiviteit Met een leesconsulent voor 1 jaar.
- Inrichting leerplein groep 3 t/m 8.
Denk hierbij ook aan het wegwerken van prikkels zoals oranje
muren en de doorkijk door de ramen.
- Groepsbezoeken Staal

3 november 2021

Aan de hand van de tip van de OMR is Joris met Denise van de OR
aan het brainstormen over een koffiemoment (inloop mogelijkheid
voor ouders) . Dit zal maandelijks gaan gebeuren. Joris gaat
hierover nog verder in gesprek met Denise.

3 november 2021

De komende vergaderingen zullen starten om 15.30 uur in plaats
van 15.00 uur

3 november 2021



Actiepuntenlijst

Actiepunt Wie Wanneer

Er is overlast in de wijk en bij ons op
school door jongeren. Joris is in gesprek
met meerdere hulpverleners politici en
jongerenwerkers.

Carlijn gaat praten met familieleden van
een aantal jongeren.

Joris

Carlijn

november 2021

Joris legt het werkverdelingsplan eerst nog
voor in het team en daarna ter instemming
aan de PMR. Dit punt verschuift daarom
naar de volgende vergadering.

Joris en PMR
(Anne en Marieke)

12 januari 2022

Joris heeft al meerdere malen contact
gehad op stichtingsniveau over onze
behoefte aan een basiscursus MR. Er is
een groot aantal scholen binnen de
stichting met belangstelling. Hij heeft
doorgegeven dat wij met 4 personen willen
deelnemen en krijgt hier nog bericht over.
Zoniet, dan neemt hij weer contact op.

Joris heeft onze email adressen
doorgegeven maar wij hebben nog geen
mail ontvangen.
Joris heeft weer contact opgenomen, we
wachten af.

Joris Oktober 2021

November 2021

Joris is in gesprek met een nieuwe
controller. Dit gesprek zal halverwege
november plaats gaan vinden.
De rekening voor energie loopt erg op, wat
betreft meerjarenbegroting op gebied van
onderhoud (MJOP) zijn we als vereniging
van eigenaren aan het onderzoeken of het
financieel interessant is om werk te maken
van een verbetering in isolatiewaarde van

Joris 12 januari 2021



het dak, van herbekleden van het dak en
van het aanbrengen van zonnepanelen.
Volgende vergadering horen we hier meer
over.

Joris heeft het voorstel van de
arbeidsmarkttoelage laten zien. Op dit
moment mag de PMR nog geen besluit
nemen. Zodra dit mag, wordt aan de PMR
om instemming gevraagd. Op 9 november
is hierover het gesprek tussen de GMR en
het College van bestuur.

Joris en PMR
(Anne en Marieke)

Zodra bestuur
akkoord geeft, wordt
deze voorgelegd ter
instemming aan
PMR.

Agenda versturen naar Tineke om te delen
via ouderportaal Hierbij ook vermelden dat
vergadering openbaar is en dat ouders zich
via mail kunnen aanmelden om deze bij te
wonen.

Annemarie Voor elke
vergadering

Notulen MR na vaststelling op de website
laten plaatsen en daarna Tineke vragen
deze via ouderportaal te delen.

Marieke Na elke vergadering


