
  

 

Notulen  MR vergadering dinsdag 22 maart  

Aanwezig: Nadia El Morabet, Fatima Chibani, Mustapha Jdamir, Els Heusinkveld, Annette 

de Wit 

Notulist: Angeline Bakkers  

Voorzitter: Lucinda van Vliet  

 

Notulen vorige vergadering (11 januari 2022) vaststellen  

- punten notulen: tijdspad is niet in het NPO plan concreet beschreven. Dit klopt,  

- Engelse lessen, wat gebeurd daarmee?  In de nieuwsbrief voor ouders. Verzoek 

door ouderconsulenten om de nieuwsbrief vaker te sturen maar dan korter. 

Misschien om de 6 weken.  Ouders van de ouderraad voorstellen in de nieuwsbrief. 

Ouders van MR ook?  

- Klassenouders, het komende jaar weer nieuw leven inblazen. Door Corona is dit 

verwaterd.  

- Facebook: berichten die zijn gepost. Goed opgepakt door Annette. Kan de MR daar 

iets in beteken?  Fatima spreekt ouders erop aan. Benoemen in een nieuwsbrief wat 

we doen met pesten en wat je als ouder zelf daarin kan doen.   

- Promotie is belangrijk om het imago van school op te krikken.  

- Activiteiten weer meer oppakken (cultuurdag, sportdag 31 mei, spelletjesmiddag)   

Notulen vastgesteld  

Actielijst bespreken 

- geen punten  

Terugkoppeling GMR 

- 17 februari 2022 Fusie, aantal werkgroepen opgericht. Op basis van onderwerpen 

(financieel, mobiliteit, personeel etc) Eerste vergadering is geweest, het is allemaal 

heel positief. We krijgen een mooi verslag eind juni. De bedoeling is de het rond 

3e/4e kwartaal rond is.  

- Risico inventarisatie, Marianne Zuidgeest is hoofd BHV.  

 

Schoolgids (agendapunt vorige keer) 



- schoolgids: Silvana maakt website in orde, dan wordt ook de juiste schoolgids 

geupload.   

Voortgang PR-plan? 

- voortgang is niet duidelijk. Annette gaat er achteraan.  

Werkverdelingsplan? (aantallen groepen/lln aantal) korte uitleg door Annette 

- Niet veel bekend nog, Annette legt het werkverdelingsplan uit aan de ouders. 

Leerlingenaantallen en eventueel homogene groepen. De werkgroep maakt een 

voorstel over de groepen.  

Bespreken opmerkingen/rondvraag vorige vergadering 

Rondvraag: Willemijn geeft gym na schooltijd. Heeft dat te maken met de melding van 

Fatima? Niet perse maar het sloot wel mooi aan op de vraag van Fatima.    

Volgende vergadering 21 april 2022 -> verzetten na de meivakantie 10 mei 2022 17.00  

 


