
 

Notulen MR  

Onze Bouwsteen  
Datum: 19 september 2022 

 

Aanwezig: Sander, Marjoke, Günther,  

Monika, Nienke, Stella 

    
1. Opening 
- Vaststellen agenda 

Geen toevoeging. 
- Notulen vorige vergadering 

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

- Voorstellen Günther 
De overige MR-leden heten Günther welkom bij de MR. 
 

2. Mededelingen/punten door directie 
- Voorstellen Nienke van den Berk 

Welkom Nienke op onze Bouwsteen, frequentie van haar aanwezigheid bij de MR 
wordt nog nader bepaald in overleg met Monika. 

- Douchen na de gym 
De vraag is of we terug gaan naar de situatie van voor Corona, waarbij alle kinderen 
na de gym onder de douche gingen. Er is hier geen leidraad voor vanuit Optimus. 
Afgesproken om hierover na te denken en als agendapunt mee te nemen voor de 
volgende vergadering. 

- Opstarten nieuwe schooljaar 
Eigenlijk minder werkdruk ervaren gedurende de vakantie. Dit omdat het team beter 
op elkaar ingespeeld is dan voorgaande jaren. 
Nieuwe teamleden krijgen nu de tijd om te settelen, daarna verder ontwikkelen en 
school specifieke werkvormen introduceren bij nieuwe teamleden.  

- Groene schoolplein 
Bedoeling is om het nieuwe schoolplein en de verbouwing feestelijk af te sluiten 
ergens begin 2023. 
 

3. Punten directie 
- Activiteitenplan 

Plan is besproken en op een paar kleine wijzigingen na goed bevonden. 
Wijzigingen worden doorgevoerd, waarna het plan definitief wordt aangeboden. 

- Data teamvergaderingen 
Akkoord. 
 

 
  



 

4. Punten activiteitenplan 
- OR afrekening 2021-2022 

Nog niet ontvangen, zou inmiddels klaar  
moeten zijn. Agendapunt voor volgende  
vergadering. 

- OR begroting 2022-2023 
Nog niet ontvangen, agendapunt voor volgende  
vergadering. 

- Jaarverslag MR 
Eerste versie is klaar, Marjoke stuurt deze rond. 

- Taakverdeling MR-leden 
Geen verandering ten opzichte van vorig jaar. 
Voor de rol van notulist wordt nogmaals een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. 

- Website aanpassen 
Website van de MR moet worden aangepast, voorstel om hier een stukje tekst op te 
nemen en een foto van de MR-leden toe te voegen. 

 
5. Wat verder ter tafel komt 
- MR-cursus 

Alle leden geven aan zich hiervoor op te willen geven. 
 

6. Rondvraag 
- 
 


