
Notulen van de MR vergadering d.d. 2 november 2021. 
Locatie      :  Munnikenweg.  
Aanwezig : Simone, Christian, Eva, Rahja, Merel, Herman, Carola. 
Afwezig    :  Melissa. 
               

1. Opening. 
Christian opent de vergadering en heet Eva welkom. Zij is het nieuwe lid namens de 
SA. We doen een voorstelrondje. 
Carin is er niet, omdat er zo kort na de vorige vergadering geen mededelingen waren. 
Carola heeft nog wel een mail gehad waarin Carin aangeeft dat de SA en het OD gaan 
afwijken van de jaarkalender met de kerstmaaltijd. Ze gaan deze houden op 
woensdag 22 december. De MU blijft wel op de donderdag. Uiteraard wordt dit t.z.t. 
nog aan alle ouders gemeld. 

2. Reglement MR. 
Carola heeft het bestaande reglement waar nodig aangepast. Vraag is nu of er nog 
meer aangepast moet worden. We komen tot de conclusie dat dit stuk eigenlijk niet 
werkbaar is, maar er wel moet zijn met alle wettelijke teksten.  
Wel is het zaak om een huishoudelijk reglement op te stellen, zodat duidelijk is hoe 
o.a. de taken binnen de MR verdeeld zijn. Er bestaat een werkplan. Carola gaat dit 
aanpassen en rondsturen. Dan kunnen we dit gaan gebruiken als huishoudelijk 
reglement. Carola gaat ook navragen of Ronduit dit van ons wil hebben. 
De oplegger voor nieuwe ouders is duidelijk. 
Er is nog een aanvulling gekomen op het stuk over het functiehuis van de GMR. Dit 
betreft voor onze school alleen de IB-ers. MR kan instemmen, Carola wacht nog even 
op een reactie van de IB-ers.  

3. Financiën OR. 
Heddeke is namens de Munnikenweg aanwezig om de vragen te beantwoorden. Het 
lustrumgeld staat nu op 0, omdat men vindt dat hiervoor geen geld gereserveerd 
moet worden. Dit bedrag is toegevoegd aan het totale budget. 
We spreken de begroting door en krijgen verhelderende antwoorden. Wel blijft de 
tip om van alle drie de locaties een eensluidend format in te zetten. Dat maakt het 
overzicht voor allen veel duidelijker. 

4. Tekstje voor de memo. 
We bespreken hoe een tekst eruit zou kunnen zien en wat het doel ervan is. Rahja 
gaat een tekstje maken en mailt dat aan Carola. Zij zal dan zorgen dat alle 
locatieleiders dit ontvangen om op te nemen in hun weekmemo. 

5. Kindertalentenfluisteraar. 
Op verzoek laat Carola iedereen kennis maken met de talentkaarten. Door een 
opdracht en een extra uitleg wordt duidelijk wat hiermee gedaan kan worden. Ook 
verschaft dit inzicht in het waarom van studiedagen. Dan kunnen de leerkrachten 
nieuwe ideeën op doen die in de praktijk te gebruiken zijn. 

6. Rondvraag. 
Rahja heeft een vraag rondgestuurd met betrekking tot communicatie met ouders en 
kinderen. En wellicht ook communicatie in het algemeen. We zetten dit als 
agendapunt op de agenda voor de volgende keer. 
Carola heeft een aanmelding ontvangen van een ouder van het OD. We besluiten om 
deze ouder voor de volgende vergadering uit te nodigen. Carola gaat dit regelen. 



7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 
Merel is de volgende vergadering de voorzitter. 

 
 
Vergaderdata.  
13 januari 2022 SA 
16 februari 2022 OD 
12 april 2022  MU 
13 juni 2022  SA 
 
Actiepunten. 

 nieuwe foto op de website. 

 MR reglement aanpassen, Carola. 
 
 
 


