
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad

Datum: 28-02-2022

Tijd: 14.45 – 16. uur

Locatie: online via Teams
mr@bsdemeerkoet.nl

1) Opening (+ vaststellen agenda)
Iedereen akkoord.

2) Notulen met bijbehorende actiepuntenlijst, zijn de notulen van vorige vergadering akkoord?
Zie nieuwe actielijst of de punten zijn voltooid.

1) Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Mr mail checken en nieuwsbrieven doorsturen
naar de MR-leden

Mieke 14-1-2021

Schoenenbeleid in nieuwsbrief/ schoolgids Leerkrachtgeleding
Kijken hoe frequent het project verkeer naar
voren komt.

Leerkrachtgeleding

Welke inspraak heeft de MR op het gebied van
het project verkeer

Mieke

Kijken naar de website veiligverkeernederland Leerkrachtgeleding
Google-drive map MR delen met de
oudergeleding

Mieke 14-1-2021

communicatieboom verder ontwikkelen Nienke en Imke
stroomlijnen communicatie met leerlingenraad Mieke

3) Mededelingen, ingekomen stukken (postvak, MR mailinbox, ideeënbus; online ideeënbus?)

MR (directie aanwezig):
4) Vakantiedagen / studiedagen zie bijlage, 10 minuten

Voorstel is goedgekeurd. De overige twee dagen worden aan het begin van volgend
schooljaar ingepland. (sep 2022 ivm met verhuizing)

5) Formatie 2022 2023 zie bijlage (wisseling leerkrachten), 20 minuten
Volgende vergadering verder over de formatie spreken.
NPO- gelden: Wordt volgende vergadering een 'hamerstuk'

6) Nieuwbouwplannen, 15 minuten
Idee is om een integraal kindcentrum te worden.
De wens blijft een gymzaal bij de school. Er wordt een brief opgesteld om ouders te
informeren/ overtuigen.

7) Verkeersonderwijs, 15 minuten
Debby geeft toelichting, zie bijlage. In mei wordt er gekeken naar de projectplanning en de
invulling van verkeer hierin.

mailto:mr@bsdemeerkoet.nl


Voortzetting vergadering, in afwezigheid van directie:
8) Hoe gaat het met Corona?, 5 minuten

Geen bijzonderheden.
9) korte evaluatie/terugkoppeling over de informatieavond aangaande zorgbeleid, 5 minuten.

-
10) Communicatieboom: heeft Karen Jurgen gevraagd of hij het format wilt maken?

Is Jurgen mee bezig.
11) Mededelingen/vragen vanuit AC/ouders;

Presentje voor de meester- juffendag.
Budget schoolreisje/kamp/ koningsspelen wordt eenmalig verhoogd.

12) Mededelingen/vragen vanuit de leerlingenraad;
lln. raad is bezig met: planten in de klassen/ school, nieuwe schoolplein.

13) Rondvraag:
-

14) Afsluiting (+ inbreng agendapunten)

2) Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Brief opstellen voor handtekeningenactie Debby 4 maart 2022
MR controleren + publiceren MR 9 maart 2022
Mr mail checken en nieuwsbrieven doorsturen
naar de MR-leden

Mieke

Schoenenbeleid in nieuwsbrief/ schoolgids Leerkrachtgeleding

Google-drive map MR delen met de
oudergeleding

Mieke

communicatieboom verder ontwikkelen Nienke en Imke


