
Agenda vergadering Medezeggenschapsraad

Datum: 14-04-2022

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Locatie: OBS De Meerkoet
mr@bsdemeerkoet.nl

Aanwezig: Imke, Annebel, Nienke, Joke en Mieke
Afwezig: Sander en Debby

1) Opening (+ vaststellen agenda)
Agenda wordt vastgesteld. Geen bijzonderheden.

2) Notulen met bijbehorende actiepuntenlijst, zijn de notulen van vorige vergadering akkoord?
Notulen is akkoord.

1) Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Brief opstellen voor handtekenigenactie Debby 4 maart 2022
MR controleren + publiceren MR 9 maart 2022
MR mail checken en nieuwsbrieven doorsturen
aar MR-leden

Mieke

Schoenenbeleid in nieuwsbrief / schoolgids Leerkrachtgeleding
Google-drive map MR delen met de
oudergeleden

Mieke

communicatieboom verder ontwikkelen Nienke en Imke

Vanuit directie:
3) Mededelingen/vragen vanuit de leerlingenraad;

Leerlingenraad is bezig met het onderzoeken van een schooldier.

4) Petitie (gymzaal)
Wat gaan wij doen met de handtekening inzameling. Reactie naar ouders over de uitkomst
van de petitie.
Vragen aan Debby stellen over de veiligheid van de zaal. Met Debby in gesprek over hoe er
gecommuniceerd is.

5) Mededelingen, ingekomen stukken (postvak, MR mailinbox, ideeënbus; online ideeënbus?)
6) Begroting, reacties vanuit MR gegeven?

Er zijn nog vragen

7) Formatie 2022 2023, 20 minuten. zie bijlage. Verder spreken over besteding NPO gelden en
als MR wel of niet instemmen
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De vragen worden gemaild. Pas hiernaar wordt er een beslissing genomen over de formatie
en NPO gelden. MR gaat de menukaart NPO gelden bekijken.

8) Verkeersonderwijs, 10 minuten. Invulling in projectplanning mogelijk?
Wordt er doorgeschoven naar volgende vergadering.

9) Mededelingen/vragen vanuit AC/ouders;
Hoe wordt er afscheid genomen van de AC ouders? Dit terugkoppelen naar Debby.
Hoe is het beleid rondom schoolvoetbal vanuit de leerkrachten en directie?
Hoe is de seksuele vorming bij ons op school. Vanaf wanneer wordt het aangeboden en
besproken in de klassen/ groepen en is dit nog passend bij de huidige populatie van
kinderen.

10) Rondvraag:
Is er budget voor nieuwe schoolshirt (voetbal/ schoolreisjes)

11) Afsluiting (+ inbreng agendapunten)
Beleidsstukken van moestuin, luizenmoeder enz.

2) Actiepunten: Wie: Streefdatum:
communicatie boom verder ontwikkelen Nienke en Imke
Reactie op de petitie Imke 20 april
Handtekening aanbieden aan directie Mieke 9 mei
Gesprek met Debby Leerkrachtgeleding
Vragen begroting mail naar Debby Nienke
Schoolvoetbal beleid leerkrachtgeleding


