
Notulen MR vergadering 26-09-2022 

 

Aanwezig: JvL, DvdH, TJ, JD, JK, DvL, AV en NS. 

Afwezig: niemand.  

 

1. Welkom en opening 

Officieel afscheid genomen van JvL. NS is de vervangster van JvL.  

 

2. Rondvraag 

 

3. Notulen vorige vergadering (23-05-2022) 
Notulen zijn in orde.   

 

4. Evaluatie MR cursus. 
Begin van de cursus was ietwat rommelig. Over het algemeen wel veel van geleerd. Als MR 

kunnen wij onszelf naar aanleiding van deze cursus professionaliseren. Hier willen wij onszelf 

dan ook op gaan richten door middel van het opstellen van een actieplan en een visie. 

Contact tussen MR en GMR is zeker een punt waar verbetering in kan plaatsvinden.  

Als MR zullen we ook gaan kijken naar het verbeteren van onze vergader structuur. De 

cursus heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van onze kennis en zal ons als MR 

sterker en beter kunnen maken. We gaan alvast beginnen met het betrekken van de 

achterban door middel van een ideeën box op school, stukjes in de Wolderweetjes en een 

enquête onder ouders. Daarnaast zal de MR ook weer een vast onderwerp worden op de 

agenda van de teamvergaderingen.  

 

4. Actieplan 

Elk MR lid zal voor de volgende vergadering een punt meebrengen voor het actieplan. 

Gezamenlijk zullen we dan gaan kijken binnen welke termijnen items af te handelen zijn, wat 

er nodig is en wie wat gaat oppakken.   

 

5. Personeel 
Binnen de stichting staan een aantal vacatures open op het servicebureau. Onder andere 

voor een bestuurder, een directiesecretaresse en een HR medewerker. De directeuren 

hebben gezamenlijk gekeken naar de invulling van de bestuurder en wat daar voor nodig is. 

Alle groepen zijn momenteel gedekt. Aantal persoonlijke ontwikkelingen omtrent 

leerkrachten, maar dit zorgt vooralsnog niet voor excessief lesuitval.  

 

6. Corona 

Rommelige start van het jaar. Aantal leerkrachten hebben Corona gehad. Momenteel geen 

geldende protocollen en/of regels. Wanneer wel weer aan de orde is, zal hier gehoor aan 

gegeven worden. Dit ter bescherming van de leerlingen en onderwijspersoneel.  

 

Volgende vergadering is 21 november 2022.  

 

 

 
 


