
SAMENVATTING MR VERGADERING 16-06-2022  

Deze MR vergadering waren de MR leden en Nicole 
aanwezig.   

Om 19.54 wordt de vergadering geopend.  

Onderwerpen van deze vergadering:  

• Voortgang Geerpark. Hoe verloopt de organisatie rondom buitenonderwijs 

op het Geerpark. Zijn er nog meer mogelijkheden voor buitenonderwijs in 

en rondom de school. Volgende schooljaar weer naar Geerpark, hoe vaak 

is mogelijk? Nicole vraagt MR om advies m.b.t. de communicatie. Vraagt 

deze aanpassing om een aparte communicatie? MR adviseert het op te 

nemen in de jaarplanning. Ouders die n.a.v. hiervan vragen hebben 

kunnen deze stellen bij Nicole. 

• Fusienieuws/ ouderavond 14-6-2022. Opkomst ouders is besproken. Het 

was een succesvolle avond. Het interactieve deel van de avond was erg 

waardevol. Er is vooral behoefte aan de praktische invulling. Ook zijn er 

kritische vragen gesteld. Ouders willen graag nog meer meegenomen 

worden in het proces. Op de website komt een kopie fusienieuws waar 

onze ouders de voorgang kunnen volgen en informatie kunnen teruglezen. 

13-07 wordt er een plan gepresenteerd en ouders kunnen a.d.h.v. een QR 

code stemmen op dat plan. NAV opmerkingen Bonne. Op de avond van 

13-07 wordt de houtkoolschets vd nieuwe school gepresenteerd. Het 

stemmen kan ter plekke. De stemming blijft ook iets langer open staan voor 

ouders die meer tijd nodig hebben óf er niet bij zijn. MR geeft advies te 

kijken op welke manier ouders een unieke stem hebben zodat ze maar 1 

keer kunnen stemmen. 

• Gym.  Er is een vacature voor vakleerkracht gym geplaatst. Er wordt 

ingezet op 2x wtf 0,1.  

• Pauze leerkrachten. Er wordt gekeken of het mogelijk is om leerkrachten 

van alle units samen te laten pauzeren.  

Deel vergadering zonder Nicole: 

• Ouderraadpleging 13-07; Er zijn verschillende vragen die we gaan 

bundelen om naar Paul van Heesch te sturen.  

• Samenvatting laatste notulen; Tessa maakt deze stuurt hem door naar 

Nicole voor de website.  

• Teams; Jojanneke heeft ouderleden toegevoegd. Simone, Bonne en 

Tessa zoeken uit of ze erin kunnen. Alle documenten zijn geüpload in deze 

Teams.  



• Vergaderrooster; Jojanneke deelt een voorstel, deze zal ze nog 

doorsturen naar de MR van JongLeren. Voor goedkeuring. Volgende keer 

komt deze nogmaals op de agenda.  

• Voorzittersoverleg is geweest op 15-06, wij zijn niet aangesloten.  

• WVTTK / rondvraag;  

o Nieuwe jaar plannen we een informeel samenkomen 

o Simone wil graag nog een poging doen om een nieuwe ouder te 

werven. Simone maakt een flyer, Simone deelt hem Jojanneke en 

deze wordt online gezet,  

We sluiten de vergadering om 21.24 uur.  
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