
Notulen van de MR vergadering november 2022 

Aanwezig: Jan, Gerko, Leo, Daniellë, Esther, Anouk en de schoolcommissie: Jannie, Danielle, Eline  

1. Danielle opent de vergadering met een tekst en lied.  

 

2. De schoolcommissie is aanwezig bij de vergadering om te kijken hoe de commissie verder gaat en mogelijk 

opgenomen kan worden in de MR. De schoolcommissie is opgericht vanuit de identiteit. Vieringen en andere 

onderwerpen/vakken op gebied van Godsdienst worden hierdoor bekeken/geëvalueerd. Deze commissie is 

opgericht op de Goede Herderschool. Het stuk identiteit is en blijft wel belangrijk om te waarborgen. Dit 

komt onder een deel van de ouders (op het plein) naar voren, bij andere ouders lijkt het juist meer te 

verschuiven naar de achtergrond. Jan benoemt dit stuk naar ouders, via de nieuwsbrief.  

Vraagstuk en actiepunten die naar voren zijn gekomen: 

Vraagstuk 1: Is het noodzakelijk om een geschiktheidseis te benoemen voor (1 van de leden van?) de 

MR, zodat de identiteit voldoende wordt bewaakt? 

Actie 1 n.a.v. vraagstuk 1: Vaststellen visie (soort checklist) --> Aanzet door Jan op basis van het 

koersplan 

Voorstel: Identiteit op agenda MR opnemen, zodat dit periodiek wordt besproken opbasis van 

checklist. 

Vraagstuk 2: Is de huidige MR geschikt om de identiteit te bewaken en "zachte signalen" op te 

vangen? 

Actie 1 n.a.v. vraagstuk 2 is Manouk agenda versturen t.b.v. nieuwsbrief --> Esther 

Actie 2 n.a.v. vraagstuk 2 is inrichten Social Schools --> Jan 

De identiteit willen we waarborgen in een document dat wordt opgesteld vanuit de visie.  

Esther stuurt, in de week voorafgaand aan de MR, Manouk een bericht van de MR voor in de nieuwsbrief. 

Hierin staan de globale punten die besproken worden, zodat ouders MR-leden kunnen aanspreken.  

Jan gaat kijken of er een MR-account op Social Schools gemaakt kan worden, om de drempel voor ouders te 

verkleinen. Ouders kunnen dan een bericht sturen naar dat account, om punten voor de MR in de te sturen. 

Goed om daarbij bewust te blijven dat de reactie niet te uitgebreid hoeft. Bijvoorbeeld: “We nemen het mee 

in de volgende MR vergadering.”  

Als het mogelijk blijkt: Middels Social Schools een bericht naar de ouders dat er een MR vergadering aan 

komt met de punten. Hierbij het aanspreekpunt ook vermelden.  

Op 24 januari is de schoolcommissie bij de vergadering, om het terug te koppelen. De MR gaat nadenken 

wat de juiste manier is om dit vorm te geven. Jan neemt hierin het voortouw n.a.v. de visie, o.a. Leo geeft 

aan hier ook wel in mee te willen denken.  

 

3. Meldingen Jan: Henny is bereid gevonden om Janine tijdens haar afwezigheid te vervangen. 

 

4. Begroting: Begroting is besproken en doorgenomen. Bij het opstellen van de begroting is de MR betrokken 

geweest en deze is tijdens deze vergadering verder toegelicht.  

Na enkele vragen vanuit de MR, welke beantwoord zijn door de directie, is deze akkoord bevonden. 

 

5. Ingekomen stukken:  

Vakantiekalender: Vakantiekalender is voorgelegd aan de MR, deze was duidelijk en hier zijn verder geen 

vragen en/of opmerkingen over. 

 

- Website: We hebben een plekje op de website als MR.  

- Toetsingsdocument identiteit: Jan maakt een opzet vanuit de visie. Hoe kunnen we dit waarborgen in de MR.  


