
Notulen van de MR vergadering 24-1-2023 

Aanwezig: ouders schoolcommissie (Daniëlle Boerman, Jannie Boer en Eline Spronk) 

MR: Leo Tijssen, Daniëlle Kragt, Esther Beekhof, Anouk van Hooren, Corrie Meulenberg 

Jan Limbeck 

 

1.     Welkom en opening door Corrie 

2.     Vaststellen agenda – geen extra punten 

3.   Identiteit (schoolcommissie aanwezig); borgen in MR: de schoolcommissie is zowel deze als de 
vorige vergadering aanwezig. Het doel van deze beide keren is dat de schoolcommissie wordt 
opgeheven maar dat haar taak, het bewaken van de identiteit, een onderdeel wordt van de MR. 
Tijdens de afgelopen 2 vergaderingen hebben we hier samen met de schoolcommissie over 
nagedacht hoe dit binnen de MR te borgen. 

Jan heeft diverse teksten samengevoegd die in de afgelopen jaren tot stand gekomen zijn over punt 
identiteit. We lopen de praktijkpunten door. Hoe borgen we dit punt in de MR? We stellen voor 
om dit inhoudelijk (meer) toe te voegen aan het (tweejaarlijkse) oudertevredenheidsonderzoek. 
Ook zullen we jaarlijks na een viering ouders polsen hoe ze het hebben beleefd. We geven dit aan 
in de nieuwsbrief, en daarbij benoemen we dat we hier op de eerstvolgende MR vergadering over 
zullen spreken. De checklist voor de MR lopen we ook met elkaar door. Verder gaan we dit punt 
toevoegen aan de KwaZoKa, zodat het jaarlijks 2 keer besproken wordt. 

4. Mededelingen vanuit directie Jan neemt de bespreekpunten met ons door; over punt tijdelijke 
huisvesting voor 2 groepen is nog onduidelijkheid. De bespreekpunten zetten we voortaan in 
mapje op Social Schools (groep MR)  

5.  KwaZoKa: uitkomst kwaliteitskaarten (bijlage): we lopen dit document met elkaar door, geen 
opvallende zaken, ziet er wel goed uit 

6.  Actielijst:  

- Corrie zet punt identiteit 2 keer per jaar op de agenda, krijgt vaste plek in de KwaZoKa 

- Jan voegt stukje over identiteit toe aan het oudertevredenheidsonderzoek 

- Jan legt e.e.a. uit van wat we besproken hebben in de nieuwsbrief 

7.  Rondvraag: Corrie n.a.v. vraag vanuit de GMR: hoe wordt de werkdruk beleefd? Jan merkt dat er 
veel genoemd wordt de taken veel vragen, het terugkomen op niet-werkdagen, alle extra's bij 
zorgleerlingen (MDO's en OPP's), soms ook ziektevervanging of toch komen als je net niet fit bent. 
De dubbele bemensing in groep 8 wordt als bijzonder fijn ervaren, en verlicht aanzienlijk.  

Daniëlle komt nog even terug op punt identiteit. Wat als er nu over aantal jaren geen mensen meer 
in de MR zitten die betrokken zijn bij de Vredeskerk en/of Dorpskerk? Is daar iets in 
aannamebeleid (voor de MR) op te sturen? Nee, het is ook verantwoordelijkheid van de mensen 
zelf. Om te komen met punten. Belangrijk dat er steeds spreekruimte geboden wordt.  

8.  Sluiting - uiterlijk 21.00 uur  

Volgende vergadering:  

22 maart om 19.30u - Opening door Anouk  

12 april om 19.30u - Opening door Esther (vaststellen formatie) 

7 juni om 19.30u - Opening door Leo  


