
MR notulen 20-12-2022 
 

 

Agendapunten Inhoud 

 

Actiepunten 

Aanwezigen 

 

Personeelsgeleding: Tamara (directrice), 

Kiki (leerkracht en secretaris) 

 

Oudergeleding: Robert (voorzitter), 

Derkje  

 

Afwezig: Eliza 

 

 

1. Mededelingen, 

korte 

agendapunten en 

actiepunten 

Actiepunten: 

- Eliza, Derkje, en Robert gaan de 

scholing MR nog proberen te 

volgen. Tot eind 2022 loopt de 

licentie nog, daarna kan de 

scholing volgen niet meer.   

- Tamara heeft tijdens een 

teamoverleg bij leerkrachten de 

schermtijd geïnventariseerd en 

de leerkrachten zijn in gesprek 

gegaan over de schermtijd. 

Tamara gaat de resultaten 

verwerken. Tamara gaat er op 

toezien dat de afspraken over 

tv kijken tijdens de pauze 

worden nageleefd. Tamara 

vraagt bij andere scholen die 

Snappet gebruiken na hoe zij 

omgaan met de schermtijd.  

- Het schoolplan is akkoord. 

- Tamara heeft het 

tevredenheidsonderzoek uitgezet.  

- Tamara organiseert in 

januari/februari een avond voor 

het koersplan.  

 

Tamara 

inventariseert 

schermtijd bij 

andere scholen 

met Snappet 

 

Start openbare vergadering, dit keer sluit directie gelijk aan. 

 



2. Begroting 

 

We hadden een tekort op de 

begroting, start 2023 is er gelukkig 

geen tekort meer.  

 

Er is €5000 subsidie voor het 

schoolplein. In de kinderraad wordt 

besproken wat de kinderen graag 

willen.  

  

 

4. Wisseling 

formatie 

Het herstel van Didi Delies duurt 

langer dan verwacht, zij wordt 

hierdoor niet ingezet als leerkracht 

voor groep 6. Karin Wortelboer start 

na de voorjaarsvakantie op de 

maandag, dinsdag en woensdag en 

bljift in elk geval tot de 

zomervakantie. Zij is een ervaren 

leerkracht. Tot februari is Rick Vittali 

samen met Karin op de woensdag 

aanwezig. 

 

Gymleerkracht Adriaan is deze week 

voor het laatst. Er staat een vacature 

uit voor een nieuwe gymleerkracht. 

 

 

5. Strategisch 

jaarplan 

 

Het schema van het strategisch 

jaarplan is gedeeld met het team en 

ouders. 

  

 

6. Kinderenquête 

en ouderenquête   

De kinderenquête is afgenomen bij 

groep 6 t/m 8. Bij de schakelgroep 

bovenbouw is het invullen van de 

enquête samen met een medewerker 

gedaan i.v.m. de taalbarrière. De 

gemiddelde score is een 8,2. 

 

De ouderenquête wordt momenteel 

afgenomen. 

 

 

7. Volgende MR 

 

Agendapunten voor de volgende keer 

die al bekend zijn:  

-  

 

 



Vergaderdata 

GMR 2022 - 

2023 

14 september 2022 

25 oktober 2022 

7 december 2022 

16 februari 2023 

12 april 2023 

20 juni 2023 

 

 

 

 

 


