
                                                                        

                                                                                                                     afwezig Kimberley, Floor en Carlin 

 Onderwerp 
 

Opmerkingen  
 

1 Opening door voorzitter: Loudmilla opent de vergadering  

2 Vaststellen agenda 
Goedkeuren notulen 
Actielijst 

De notulen moeten nog op de site gezet 
worden. (komt zo snel mogelijk) 
 

Corien en Annette  
 
 

3 Mededelingen vanuit de directie 

• Jaarplan 2022-2023 (zie 
bijlage) 

 
 
 
 

• Coronaprotocol Scala (zie 
bijlage) 

 

• Plan van aanpak nav 
signalen pestgedrag MR 
(nog niet gereed)  

 
In het jaarplan staan de plannen 
(beleidsontwikkelingen) voor de komende 2 
jaar. Ook verslagen van de commissies staan 
erbij. Opbrengst gericht werken, visie, 
zelfregulerend leren... de kwaliteitskaarten met 
alle afspraken hiervan zijn klaar! De nieuwe 
leerkrachten krijgen hierbij extra ondersteuning 
en begeleiding om dit eigen te maken. 
Duidelijk stuk (van scala) en alle stappen zijn 
duidelijk beschreven! Per school heb je nog 
bepaalde vrijheden. De minister bepaald 
wanneer welk scenario in werking gaat/is. 
We doen allerlei dingen al: klimaatschaal 
invullen (door leerkracht en leerling) en deze 
analyseren. Sociale veiligheid, die de kinderen 
invullen. Het toezicht houden bij het openen en 
sluiten van de school, ook tijdens de pauzes 
veel toezicht! Daarnaast komt er een LIO-
onderzoek voor het speelgedrag tijdens het 
buitenspelen. Voor groep 7 en 8 komt er een 
“les” over sociale media (voor de ouders en 
team komt er ook een Webinar over dit thema). 
Extra rondjes PMM en een nieuwe brievenbus! 
PBS - gedrags verwachtingen hangen weer 
zichtbaar in de gang en zijn besproken in de 
klas.  We moeten duidelijk zijn met z'n allen 
(kinderen, ouders en leerkrachten) en alles 
bespreekbaar maken: hoe ga je met elkaar om/ 
waar ligt de grens en alle neuzen dezelfde kant 
op hebben!  

 
 

4 MR. Mededelingen: 

• Voorzittersoverleg  
Punten vanuit de jaarplanning: 

• Planning vergaderingen 
maken voor dit schooljaar 

 

• Jaarverslag MR 

 
Is op 8 november  
 
Voorkeur op dinsdag: 6 december, 28 februari 
staan al vast. ( 9-5?  Laatste live nog plannen!)? 
 
Staat al op de site 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda MR 

Datum: 20 oktober 2022 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: allen thuis, via teams 

Aanwezig: 

Afwezig:  



 

Aangepast: 

MR lid Datum van aantreden Datum van aftreden 

Marijn Vermeulen (ouderlid) September 2020 September 2023 

Loudmilla Kok-Oomen (ouderlid) September 2019 September 2025 
Kimberley O’Connor (ouderlid) September 2021 September 2024 
Floor Koomen (leerkracht) September 2021 September 2024 

Carlin van der Aa (leerkracht) September 2021 September 2024 
Annette Leenders (leerkracht) September 2010 September 2025 

 

 

• Werkplan MR (22-23) 

 

• Rooster van aan- en 
aftreden 

 
 

• Lunch-tijden vraag vanuit 
de OR? 

 

Deze moet nog aangepast worden! 

 
Loudmilla en Annette (moeten eigenlijk 
opnieuw gekozen worden!) Willen nog wel 
blijven! Actie: Loudmilla 
 
Lunchtijden zijn erg kort en moeten educatief 
zijn, maar vaak zitten de kinderen voor de TV! 
(klokhuis/ HBB/ Koekeloere) Dit wordt 
binnenkort in de Bouw vergadering besproken, 
maar eigenlijk moeten deze vragen van de OR/ 
ouders rechtstreeks bij de leerkracht of Corien 
besproken worden! 

 
Loudmilla 
 
Loudmilla 

5 Berichten GMR: 

•  

 
De GMR is vandaag op school langsgekomen om 
nieuwe mensen te werven! 

 

6 Binnengekomen post / mailbox: 
(Carlin) 

•  

 
 

 

7 Rondvraag 
 

Floor heeft een zoon: Kaan heet hij! MR 
geleding gaat langs! 

 


