
 

 
MR vergadering 31 augustus 2022 
19.30 uur –  21.00 online 
Aanwezig: Joep, Marieke, Netty, Sjaak, Giralda en Natascha  
Afwezig:  Nelleke 

1. Opening Marieke opent met een gedicht over omdenken. 

2. Ingekomen stukken + 

mededelingen directie 

• Gang van zaken nieuwe 

interim algemeen 

directeur. 

• Traject studiedagen EDI 

• Vraag rondom verdeling 

studiedagen. 

• Jubileum 

• Wendy zwanger 

 

Gang van zeken nieuwe interim algemeen directeur 
Jessica van Zuidam is nieuwe interim. Zij is meer gericht op 
de financiën. We moeten nog kijken hoe het financiële beleid 
gaat uitpakken. Ze heeft van de Raad van toezicht onder 
andere de opdracht gekregen om meer inzicht te krijgen in 
de financiën. 
Traject studiedagen EDI 
Effectieve Directe Instructie. 
Met doelen werken en deze ook delen en waarde geven voor 
de leerlingen. Je doet het eerst voor, daarna samen en dan 
de kinderen alleen. Samen speelt een belangrijke rol.  
Op de informatieavond delen de leerkrachten met ouders 
wat de inhoud van EDI is.  
Expertis geeft de trainingen. De training en daardoor ook de 
studiedagen zijn geclusterd vanwege leerrendement. 
Vraag rondom verdeling studiedagen 
Studiedagen zijn wat geclusterd gaf de ouder aan. De 
studiedagen worden besteed aan EDI en kanjertraining. De 
studiedagen gepland aan de hand van de beschikbaarheid 
van de trainers. Bovendien zijn de trainingen uitgesteld 
vanwege Corona. 
Jubileum 
Bericht in Parro met een oproep voor hulpouders dmv een 
oproepje met hulp waar je je op in kunt schrijven. Leden MR 
warme benadering ouders. 
Vervanging Wendy vanaf januari 
Dominique in eigen groep. Roel woensdag bij Natascha en 
Rianne in groep 5. Ze verschuift hiervoor haar dag. 

3. Gang van zaken 

• Bespreken schoolgids 

 

Bespreken schoolgids 
MR stukje schrijven voor bij 4.1 Ouderinspraak. 
 

4. Actiepuntenlijst deel 1  

pauze  

5. Vaststellen notulen  

• MR-vergadering 22 juni 

2022 

Vastgesteld. 



 

Volgende vergadering: 16 november 2022 

6. Actiepuntenlijst deel 2 Besproken 

7. Bespreken concept jaarverslag  

8. Bespreken jaarplan MR  

9. Inventariseren scholingsbehoefte 
MR 

Nelleke? 
Financiële scholingsbehoefte hebben we wel. 
Goed om dit specifiek te maken. 

10. OC 

• Voorstel begroting 2021-

2022 en 2022-2023 

• Begroting pleinfeest 

 

Realisatie vermelden en wij keuren hem goed. 
Begroting 

• Bijdragen schoolreisje structureel hoger, zodat een 
patatje gefinancierd kan worden, ook voor de 
kleutergroepen. 

• Kerstboekjes staan nog in de begroting. 

• Jubileum op de begroting. 

• Vijf euro kadootje misschien wat weinig. (inflatie) 
 

11. GMR 

• Notulen GMR 27 juni 2022 
Besproken. 

12. Rondvraag  


