
Notulen MR vergadering  

Datum: Dinsdag 13 september 2022 

Aanwezig: Jantine Bouman (leerkracht), Ineke Meijers (leerkracht), Kristel Klokke (directie), Majda el 
Kaddouri (ouder), Dilan Turgay (ouder). 

Afwezig: Marjolein Rotmans (ouder) 

Locatie: West (personeelskamer) 

Tijd: 10.00 uur  

Voorzitter: Jantine 

Notulist: Majda 

Alle MR leden blijven ook dit jaar in de MR. Jantine heeft haar 4 jaar erop zitten, maar gaat nog 4 jaar 
de MR versterken als voorzitter. 

Jaarplan 22/23 wordt verschoven naar de volgende vergadering. De volgende vergadering zal plaats 
vinden op 14 november om 10.00 uur. 

Ilse is nu de interne begeleiderster van locatie west en Jojanneke is de interne begeleidster van 
locatie Willem Alexander. 

Ouders gaan meer betrokken worden en mogen 1x in de zoveel weken van 8.20 uur tot 8.40 uur een 
kijkje komen nemen in de klassen van hun kinderen. Ook mogen de ouders komen kijken met Thema 
afsluiting. Thema afsluiting vindt 5x per jaar plaats. 

Bij groep 1/2 mogen de ouders op 13 september weer komen kijken en komen spelen met de 
kinderen.  

NPO gelden wordt verlengd tot 2024. Er is door Kristel subsidie vaardigheden aangevraagd. 

Dit jaar wordt er een aan plan gewerkt de speeltuin te vernieuwen/ groener te maken. Hiervoor is de 
gymdocent Cyril gevraagd om mee te denken en mee te helpen bij het maken van het plan. Volgende 
jaar staat in de planning dat de aannemer kan gaan starten. 

Intern Audit wordt begeleid door extern iemand. Herman en 3 directeuren gaan de Audit doen.  

15 september is de opening van IMC. Er komt een rapper. Ook komen de directeuren en ouders 
kijken. Dit wordt een feestelijke opening. 

Alle scholen moeten voor 1 oktober het COVID draaiboek hebben goedgekeurd. Zodra Kristal het 
draaiboek heeft ontvangen, wordt het gemaild naar de MR leden.  

Onze school is al een gezonde school, waardoor er weinig animo is om mee te doen met het concept 
De gezonde basisschool van de toekomst. 

De MR ouders schrijven na een MR vergadering een stukje op Social Schools, zodat de ouders op de 
hoogte worden gehouden. 

Rondvraag: Dilan gaf Kristel en de andere leerkrachten een compliment namens de ouders. Ouders 
vinden het fijn om elke dag Kristel of een leerkracht op de schoolplein te zien, die aanspreekbaar zijn. 
Majda had gevraagd of ouders vaker naar binnen mochten om te zien waar de kinderen mee bezig 
zijn in de klas. En ook of ouders bij groep 1 en 2 weer naar binnen mochten om mee te spelen/kijken. 


