
 

MR-vergadering       Maandag 26 september 2022 

         19.00 – 20.30uur 

 

1. Eerste indruk start schooljaar 

Startgesprekken en nieuwjaarsborrel, hoe wordt dit ontvangen? 

Startgesprekken als prettig ervaren door de MR leden. 3 jaar geleden ingevoerd en wordt 

goed ontvangen om een contactmoment in het begin van het schooljaar te hebben in plaats 

van later in het schooljaar. 

Nieuwjaarsborrel vooral bezocht door ouders met kinderen in de onderbouw, eventueel 

aansluitend aan 14:00 uur, zodat er een directe doorloop is en ouders en kinderen niet op en 

neer naar huis hoeven. 

 

2. Terugkoppeling gezamenlijke MR bijeenkomst. 

Gezamenlijke MR bijeenkomst handig voor zaken die van toepassing zijn op het gehele 

gebouw zoals verkeersafhandeling. Goed om iedereen een keer gezien te hebben zodat er 

een aanspreekpunt is indien nodig. Jaarlijks één keer bij elkaar komen is voldoende. 

 

3. Statuut, reglement, begroting en activiteitenplan. 

- Besproken om een MR stukje in de nieuwsbrief toe te voegen, wie zijn we, wat doen we, 

waar kun je informatie vinden en voorstellen Marcel. Zodat iedereen weer op de hoogte is. 

- Begroting doorsproken, geen wijzigingen behalve opleiding voor nieuw MR lid. 

- Jaarlijkse vergaderthema’s/activiteitenplan doorsproken. 

 

4. Beleidsplan Sociale Veiligheid 

 

Door Corona en verhuizing zijn de doelen van het beleidsplan Sociale Veiligheid helaas niet 

behaald. Deze doelen blijven dus staan voor de aankomende jaren.  

 

Daarnaast gezamenlijk de onderstaande kwaliteitskaarten besproken: 

- Vreedzame school. 

- Buiten spelen. 

- SCOL analyse. 

- Ingrijpen bij pesten. 

 

5. Subsidie ‘Verbetering basisvaardigheden’ 

Subsidie is aangevraagd, verdere uitwerking wordt besproken met het team van Stella Nova. 

Als er meer duidelijk is hoe deze wordt ingezet, volgt een terugkoppeling. 

 



 

6. Jaarverslag 

 

Schoolplan besproken. Thuis doorlezen en bij eventuele vragen terugkoppelen aan Stans. 

 

7. OR sluit aan om 20.00u 

 

Financiële status van de ouderraad besproken en de vrijwillige bijdrage door ouders. Door de 

huidige omstandigheden wordt het steeds moeilijker voor ouders om de vrijwillige bijdrage 

te betalen. Daarnaast wordt de ouderbijdrage niet meer door stichting leergeld betaald, 

waardoor goed moet worden gekeken wat mogelijk is.  

 

Ideeën hoe hiermee om te gaan en mogelijkheden en eventuele kansen om meer budget te 

verkrijgen zijn besproken en worden meegenomen naar de ouderraad.  

 


