
Agenda vergadering Medezeggenschapsraad

Datum: 22-09-2022

Tijd: 14.15 – 15.45 uur

Locatie: OBS De Meerkoet
mr@bsdemeerkoet.nl

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

1) Opening (+ vaststellen agenda)
Punt van Imke wordt later in de agenda bijgevoegd.

2) Notulen met bijbehorende actiepuntenlijst, zijn de notulen van vorige vergadering
akkoord?
-Verkiesbaar stellen voor MR volgende vergadering (Imke en Annebel)
-Contact GGD aangaande pubergids: Debby heeft contact gehad, inhoud boekje wordt niet
aangepast. Volgende vergadering
-Offerte communicatie boom naar Debby
-terugkoppeling ouderavond nieuwsbrief: Geen terugkoppeling geweest in de nieuwsbrief.
Idee: kinderen schrijven brief naar ouders voor de ouderavond. Bij een volgende ouderavond
eventueel digitaal, wordt later naar gekeken.

Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Uitzoeken duur zitting MR Imke 4 juli 2022
Overzicht maken duur zitting MR Mieke 8 juli 2022
Aanpassen jaarverslag MR Joke 5 juli 2022
Aanpassen activiteitenplan Sander/ Mieke september
Contact GGD aangaande pubergids Sander 1 juli
communicatieboom verder ontwikkelen Nienke en Imke
Terugkoppeling in de nieuwsbrief over de
ouderavond

Sander doet dit naar
Debby

Vanuit directie
3) Mededelingen/vragen vanuit de leerlingenraad: wat is de stand van zaken van de doelen

van vorig jaar, wat is er behaald en wat wordt er gedaan met eventuele niet behaalde
doelen? Is er communicatie wenselijk naar de ouders wat er uit de leerlingenraad is
gekomen?, 10 minuten
Voor de leerlingen niet duidelijk wat er wordt gedaan met de niet behaalde doelen. Karen en
Mieke gaan hier samen naar kijken.
Moswand is uitgekozen, Planten en potten voor in de school, Kas is geregeld en doorgezet
naar team duurzaamheid.
Schooldier is nog niet gerealiseerd.
Voorstel om de oude leerlingenraad overdracht te laten doen aan de nieuwe l.l.
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4) vaststellen laatste 2 studiedagen, 5 minuten
Is nu nog niet vast te stellen, vanwege dat het nog niet zeker is wanneer we overgaan naar de
noodlokalen. Op dit moment hangt het van de gemeente af.

5) uitkomst hulp vanuit iemand van pedagogisch tact, communicatie naar ouders, 5 minuten
Tijdens de tweedaagse gaat het team aan de slag met communicatie, zowel naar ouders,
kinderen als collega’s.

6) aanpassingen schoolgids ivm activiteiten commissie/ouderbijdrage/penningmeester, 5
minuten
Debby past in de schoolgids aan de nieuwe penningmeester.
De ouderbijdrage 7 en 8 hetzelfde.
De zin in schoolgids over de extra kosten bij Kwieb.
Moet worden verwijderd.

7) beleid tav foto’s delen schoolreizen + schooluitjes. Wat is het beleid en regels waar aan
gehouden moeten worden? 10 minuten
Protocol: schoolreisje/uitjes mbt. gordels, foto’s (verspreiding Whatsapp) hier wordt beleid
op gemaakt.

8) POS, 10 minuten
Goedgekeurd door de MR.

Voortzetting vergadering, in afwezigheid van directie
9) Buitenschoolse activiteiten beleid, 15 minuten

Wordt een eerste opzet gemaakt rondom buitenschoolse activiteiten.
Leerkracht communiceert naar ouders via Kwieb de activiteit. Inschrijving via leerkracht, pas
bij coach wordt een team opgegeven.

10) nieuwe ouderbijdrage, zie bijlage, 10 minuten
-Iedereen akkoord. AC communiceert hierover naar de ouders.
-Voor december volledige bedrag, na december alleen schoolreis bedrag ivm het missen van
sinterklaas en kerst
-groep 1/2 mag 1 jaar het schoolreisje budget sparen. Gaat 1 x in de 2 jaar naar algemene
middelen.

11) activiteitenplan MR 2022/2023, 15 minuten

Goedgekeurd door de MR

12) Mededelingen, ingekomen stukken (postvak, MR mailinbox, ideeënbus; online ideeënbus?)
Mieke stuurt de mails door.

13) Mededelingen/vragen vanuit AC/ouders;
Geen

14) Rondvraag
Annebel: hoe zit het met de vorderingen van de gymzaal. Op dit moment komt er geen
gymzaal bij de school.

15) Afsluiting (+ inbreng agendapunten)
Debby informeert de MR over een subsidieaanvraag voor Technisch lezen.



Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Protocol schoolreisje/uitje/foto’s/ gordels enz. Debby 17 november 2022
agendapunt: seksuele voorlichting Nienke 17 november 2022
beleid: buitenschoolse activiteiten 1e opzet Sander en Mieke 17 november 2022

Mr datum:
17 november 14.15
19 januari 14.15
30 maart 14.15
11 mei 14.15
6 juli 14.15


