
 

Wat: Verslag Medezeggenschapsraad 

 
 

Wie:  MR 

Wanneer: 12 september 2022, 19.30-21.30 

Waar: Koffiekamer ’t Partoer 

 

Opening en vaststellen agenda (19:30 - 19:35) 

Wie heeft er iets voor de rondvraag? (19:35 - 19:40) 

 

MR vergadering 

Ingekomen stukken  

Bespreekpunten (19:45 - 20:30) 

Schooljaarplan 2022-2023 (Bijlage 2) ter info en ter instemming. 

Tot op heden zijn er geen op en aanmerkingen, er is instemming.  

 

• De bieb in de school, maar ook de schrijver? Vanuit de Npo middelen de bieb en schrijver vanuit 

de leesmotivatie, hier zijn we nog mee bezig.  (Woordenschat en expressie). Vraag voor Karel 

Op 22 maart 2023  een tussenevaluatie van het schoolplan. 

• Huishoudelijk reglement 

Op dit is er nog niets, welke 2 leden willen met de volgende vergadering hierin duiken. Dan 

kunnen we dit in de volgende vergadering bijstellen. Janco en Peter gaan dit gezamenlijk 

oppakken.  

• Schoolondersteuningsprofiel 

Is het realiseerbaar? Het is een ambitieus plan, kunnen we dit begeleiden met de fte’s die we 

hebben? Naar de overlegvergadering. Er zijn op school plannen en er zijn bovenschoolse 

plannen. O.a. logopedie moet afgestemd worden met andere scholen en externen. Het 

samenwerkingsverband speelt hierin ook een rol. Let wel, eerst werkt school hieraan, daarna op 

Adeniumniveau en daarna komt dan het samenwerkingsverband.  

• Activiteitenplan 

Vraag voor Karel, hebben we een opzet hiervoor, een jarenplanning? Hendrik heeft hier contact 

over met Karel.  

          

Mededelingen Overlegvergadering 

• Vaststellen notulen vorige vergadering (Bijlage 1) 

• De notulen kunnen via Parro verstuurd worden via copy paste naar de beheerder van de 

website 

 

Ingekomen stukken 

• Schooljaarverslag 2021-2022 (Bijlage 7) 

• Bespreekpunten (20:30 - 21:15) 

• Vrijwillige ouderbijdrage I (MR) (Bijlage 3) 

De Mr stemt hiermee in, het moment van inning in januari roept vragen op. Na de 

kinderbijslag inning wordt er daarom geïnd. €55 per leerling per groep. Mogen de ouders 

gespreid betalen? Wat gebeurt er met het huidige budget van de OR richting de 

Activiteitencommissie, of wordt het bijv. afgetrokken van de €55 per leerling. Hierover moet 

nog een besluit worden genomen. Wat gebeurt er dus met het positieve saldo van de OR. H. 

voorzitter van de MR neemt contact op met A. voorzitter van de OR. Een van de 



 

oudergeleding en van de personeelsgeleding van de MR gaan naar de eerstvolgende OR 

vergadering op dinsdag 20 september. Dit zijn ….. en H. 

• Sectorplan Covid I (MR) (Bijlage 4AB) 

De MR stemt hiermee in. 

• Begeleiding Starters I (PMR) (Bijlage 5) 

De MR stemt hiermee in. 

• Vervanging Escalatieladder I (PMR) Bijlage 6)  

De MR stemt hiermee in. 

• Mededelingen (21:15 - 21:25) 

Schriftelijke mededelingen (Bijlage 8) 

o 35 scholen worden uitgeloot voor ondersteuning geld van de overheid, maar je moet 

wel een hoge 6 score halen. Er moet ook nog landelijk gekeken worden, een 

spreiding over Nederland. De kans is klein, maar wie niet waagt… 

o 6 lln hebben een status gekregen. 

• De toename van de Azc leerlingen, dit punt komt de volgende vergadering weer terug. 

• Subsidieaanvraag (Bijlage 9) 

 

Rondvraag (21:25 - 21:30) 

Sluiting 

 


