
 
 

   

Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2022-2023 
 
Dag, datum en tijd: maandag 19 september 2022 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: De Akkerwinde of wanneer je voorkeur hebt voor online dan Google. meet via account van je zelf of voor ouders van je kind, WW: MRAkkerquay        
Voorzitter: Harm                Notulist:  Gisele                     
Aanwezig: Dailae, Elien, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm, Marina, Annika 
Afwezig met kennisgeving: Gésanne Directie: Stijntje  Gast:  
 

Nr: Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, 
opbrengst) 

Notulen:  
 

1 Opening en agendacheck 
en vaststellen agenda en 
notulist 

Welkom Annika, laatste vergadering Dailae  

2 Mededelingen directie Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en 
licht deze toe. 
Ingebrachte punten:  

• Personele zaken 
• Schoolontwikkeling 
• Fusie/voortgang nieuwbouw 
• Overige punten Stijntje  

  

Schoolontwikkeling  Studiedag team 23 juni 
Ochtend Parnassys-> kindbegrip 
Middag staat in het teken van EDI Ontwikkelteam verzorgt deze 
scholing 
 
We zijn met een nieuwe rekenmethode gestart, binnenkort in de 
teamvergadering gaan we uitwisselen 
 
Fusie/voortgang nieuwbouw: er zijn nog 5 geschikte locaties over, het 
proces loopt. 
 



3 Agendapunten o.b.v. 
Activiteitenplan 

Gezamenlijk: 
• Vacatures MR 
• Vergaderschema MR* 
• Schoolgidsen, advies/instemming gevraagd 

(zie bijlage) 
• Activiteitenplan 2022-2023   
• Te verwachtte beleidsdocumenten vanuit 

directie voor dit schooljaar 
 
Evt. Zonder directie 

• Zie activiteitenplan, verdeling taken 
• Behoefte opleiding MR? 

 
 
 

Vacature De Akkerwinde is vervuld 
Vacature MR De Quay staat nog uit, Harm wil het jaar evt wel 
volmaken. Tzt actief werven en Lisa Basten blijven informeren. 
 
Vergaderschema MR aanvang 19:30 uur 
Maandag 19 september Vianen 
Woensdag 16 november digitaal 
Maandag 16 januari in digitaal 
Dinsdag 28 februari in Beers 
Maandag 15 mei digitaal 
Maandag 26 juni Vianen 
 
Schoolgids 
Harm heeft de gids nogmaals kritisch bekeken en met die 
aanpassingen wordt de gids akkoord bevonden. 
 
Agendapunten voor het komende schooljaar  
Draaiboek COVID (nov) 
Begroting  nov 
Verkeersveiligheidslabel 2X nov / maart 
Plan van aanpak RIE&E jan. 
Beleidsplan talentontwikkeling (buitenschools) (format komt nog via 
optimus) 
Groepsindeling en formatie maa 
Veiligheidsplan (update) maa (format komt nog via Optimus 
SOP schoolondersteuningsprofiel(update) mei 
Vakantierooster mei --> studiedagen later 
Inspiratieavond :  jan maa 
Werkverdelingsplan jun 
Jaarplan jun 
Evaluatie samenwerking jun 
Schoolgids sep 
 
Activiteitenplan: Gisele.   
Harm en Marina maken voorzet voor jaarverslag 2021-2022. 



 
Opleidingen basis/vervolg Annika en Janneke hebben op zich 
interesse. Marina stuurt ter plekke de readers digitaal door, zodat 
meerwaarde kan worden beoordeeld. 

4 Aktielijst  Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe 
toevoegen. 

• Agenda Social Schools actief bijhouden 
 

5 Communicatie In Soso altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een 
agendamelding 
Vaststellen notulen vorige vergadering 

Nwe samenstelling MR, notulen komen op de website. Het zou mooi 
zijn als dat met een linkje in het ss berichtje. De vergaderdata van de 
MR ook vermelden. 
We houden het schema aan van de notulist 
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rondvraag en sluiting 
 

 Notuleerschema:  
Gisèle Janneke, Marina, Annika, Elien, Gerben, Gésanne 
 
 
 

 
 

aktielijst 
notulen van actie door gedaan 
doorlopend Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools   
doorlopend 
 

Notulen na vaststelling voor op de website mailen naar 
Cora, zij plaatst ze dan op de website  

Janneke  

    
19 sept MR vacature februari/maart Lisa Basten (moeder van Jax) 

benaderen 
  

19 sept Activiteiten plan Gisele  



19 sept Jaarverslag 2021/2022 Marina 
Harm 

 

    
    
    
    
    
    

 


