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Notulen MR-vergadering 
 
Datum: maandag 16 mei 2022 
Tijdstip: 19:30 uur - 21:00 uur 
Locatie: online 
Aanwezig: Willem-Jan (voorzitter), Yvette, Margot en Wilbert (notulist) 
Directie: Caroline (gehele vergadering) 

Opening  vergadering (10 minuten) 
• Vaststellen agenda: - Voorzitter stelt de agenda vast.  

• Mededelingen: - geen 

• Ingekomen stukken  - Jaarkalender 

• Notulen GMR   - geen 

Opening van de vergadering 
 

1. Terugblik MR/GMR 12 mei (10 minuten) 

Namens de oudergeleding van MR van de Vonk Waren Willen-Jan en Wilbert aanwezig. 
Het was een zeer waardevolle bijeenkomst waarbij twee thema’s centraal stonden het 
leraren tekort en besteding van de NPO gelden. Deze onderwerpen werden via een 
presentaties en een aantal stellingen ook mooi aan elkaar verbonden. Het is duidelijk dat 
deze twee thema’s de agenda’s van de GMR, De stichting en daarmee ook voor een 
belangrijk deel van de scholen en MR’s gaan bepalen. 

2. Vraag inzake OV, Caroline licht dit nader toe  
OV zoekt nieuwe voorzitter en penningmeester. 

3. Jaarkalender 
We hebben uitgebreid stilgestaan bij de jaarkalender. De studiedagen en vakanties zijn 
vastgesteld. Vakanties vallen gelijk met de bongerd en de BSO’s zijn geïnformeerd over 
de vakanties en studiedagen.  
 
In navolging hierop hebben we de drie belangrijkste projecten nog besproken te weten: 
- Kunst centraal 
- Rekenen 
- Burgerschapsvorming 
De inzet op voldoende scholing voor de leraren is gewaarborgd ook in de studiedagen. 
De inzet van de NPO gelden is via de projecten (en de projectplanning van de stichting) 
en de jaarkalender ook geborgd. 
 
De MR is akkoord met de jaarkalander. 
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4. Formatie 2022/2023 en jaarkalender (jaarplan, 10 minuten) 

De formatie is rond deze wordt 3 juni wordt gedeeld met de ouders.  

5. Interne audit donderdag 31 maart (5 minuten) 

Terugblik op de interne audit. Verslag krijgt de MR toegestuurd. 
De oudergeleding en een ouder vanuit het ouderpannel zullen ook worden geïnterviewd 
door de inspectie op 7 juni 2022 

 
6. Sponsoring voetbalveldje (5 minuten) 

Sponsoring was een groot succes. Het veldje wordt inmiddels aangepakt. 

 
7. Ouderavond – Verbinding maken (10 minuten) 

Op 7 september zal er een ouderavond plaatsvinden.  
Een tweede ouderavond zal georganiseerd worden op 23-5-2023. 

 

8. Klachten (5 minuten) 
Er zijn geen klachten binnen gekomen. 

 
9. Rondvraag en actiepunten (10 minuten) 

Geen  

 
Actielijst 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

20-1.01 Yvette Erwin vermelden op de website onder GMR Afgerond 

20-1.02 Margot Communicatieprotocol Afgerond 

14-03-01 Willem Jan Les voor kinderen Oekraïne Afgerond  

14-03.02 Margot Cynthia vragen.  ZOUT Onderhanden 

14-03.03 Willem Jan Simone, presentatie social media Vervallen 

14-03.04 Yvette vakantieplanning Afgerond 

 
  
 


