
 
Agenda  MR, dinsdag 11 oktober 2022 (19.30 uur)   

Leerkrachten:  Marjolein, Mona, Thijs  

Ouders:  Marijke (voorzitter), Inge, Hannah  

Directie: Kirsten  

 

Agenda MR, dinsdag 11 oktober 2022 

  

1. 0pening en vast stellen agenda 

Marijke heet iedereen welkom en in het bijzonder Thijs. 

We praten even kort bij. 

2. Mededelingen 

Het gaat nog niet zo goed met Marike. 

De chemo’s vallen haar zwaar. 

3. Notulen en actielijst vorige vergadering; (bijlage) 

Kiss and ride: er is een kleine doorbraak. Hij komt er. Voor december 

worden de vakken getekend en als de begroting rond is voor het jaar 2023 

wordt hij officieel ingericht. 

Kirsten vraagt Kaj voor het maken van de foto. 

Informerend: 

4. Corona draaiboek 

Kirsten licht het corona draaiboek toe, toegespitst op onze school. 

5. Ontwikkeling herinrichting Vestdijklaan/Aldi / Bruggetje 

Aldi: loopt nog steeds vertraging op. De buurt is nog steeds aan het 

procederen.  

Ook project Q loopt vertraging op. Dit is ook nadelig voor het bruggetje. 

De gesprekken lopen nog steeds. 

6. Subsidie aanvraag 

We gaan een subsidie aanvragen voor de basisvaardigheden. Het betreft 

hier een loting. Uiteraard hopen we ingeloot te worden.  

Adviserend: 

7. Schoolplan / speerpunten 

Er moet een nieuw schoolplan komen voor 2024 t/m 2027. Nu gaan we 

vooral informatie ophalen. Daar gaan we een plan opschrijven.  Er komt 

binnenkort een ouder tevredenheidsonderzoek middels een enquête. 

Ook goed om het schoolplan van de afgelopen periode te evalueren.  

MR kijkt ook kritisch naar het schoolplan en moet instemming verlenen.   

8. Incident schoolkamp 

Kirsten licht toe. Het is allemaal goed opgepakt door de leerkrachten van 

groep 8. Het is wel een punt wat nu in het beleid komt.  

Onder begeleiding van een volwassene gaat het kind op de boot. 

9. Mailbox MR  

Geen mail. 

10. Communicatie / nieuwsbrief 

Doen we in combinatie met onze nieuwe foto. 

11. Vergaderrooster 

Dinsdag 13 december 

Dinsdag 21 februari 

Donderdag 20 april 

Dinsdag 20 juni 

 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Sluiting om 21.10 uur. 

 

 

Bijlage; 

Notulen vergadering 21 juni 2022  

 


