
Aanwezig: Alle leden 

 

Agenda MR vergadering maandag 5 september 2022 (op school) 

1. Opening 19.20 

2. Mededelingen en kennismaken Rianne en Pascal 

3. Post 

4. Notulen en actielijst vergadering 24 juni 2022 

- Punt 5b Jaarkalender is opnieuw op papier verstrekt, deze zou digitaal verzonden 

worden en alleen op aanvraag op papier worden verstrekt.  

- Punt 6 - Schoonmaakevaluatie → SCOH breed aankaarten dat de vloeren van de 

gymzaal te glad wordt en vaker geschrobt moet worden.  

- Punt 5c - Pascal vraagt bij SCOH na over de verantwoording van de NPO-middelen. 

Opbrengst van de inzet van deze middelen wordt niet 1 op 1 gemeten.  

5. Schoolzaken 

- Werkverdelingsplan 2022-2023 (instemming PMR) 

Daan staat alleen bij thematisch werken maar moet ook bij lezen.  

- formatie en lerarentekort (ter info) 

Notitie vanuit OCW over omgaan met lerarentekort, regiegroep is de opties aan het 

verkennen. Daaruit komen de volgende speerpunten:  

- andere dag/weekindeling 

- anders opleiden 

- maatwerk voor scholen/wijken waar de huidige middelen niet voldoende zijn, Laak is 

aangemerkt als een wijk waarbij de huidige middelen niet voldoende zijn.  

De gesprekken hieromtrent gebeuren op dit moment op SCOH-niveau en worden 

hierna voortgezet door de scholen zelf.  

MO: wanneer krijgen we hierover terugkoppeling? Ook vanuit de stichting. 

PS: voorlopig blijven agenderen en iedere vergadering worden de updates gedeeld.  

- Corona 

- draaiboeken moeten voor 1 oktober voorgelegd worden aan de MR (4 scenario's).  

- Roken  

- Op het schoolplein worden bij de ingangen bordjes opgehangen dat het een rookvrije zone 

is.  

Parkeren/auto's rond de school 

- Is een tijdje beter gegaan, met name toen handhaving aanwezig was, maar verslapt om de 

zoveel tijd. Is een gezamenlijke inspanning om mensen aan te spreken.  

Overblijf  

Wordt de prijsverhoging nog doorberekend aan mensen die per jaar betalen? Dan aan 

ouders communiceren dat zij nog een rekening in januari gaan ontvangen.  

Opzeggen VSO woensdag DAK 

De contracten voor VSO op woensdag zijn opgezegd vanuit DAK. DAK geeft aan dat school 

verantwoordelijk is.  

 

Pascal verlaat de vergadering 

 

6. GMR 

7. Zitting Mr leden  

Is nu in 1 document verzameld en wordt bij de bestanden opgeslagen.  

 



8. Toegankelijkheid bestanden GMR laten zien 

9. Taakverdeling komend schooljaar en input leden 

Taakverdeling blijft voorlopig gelijk. Graag MB blijven voorzien van input mbt de agenda. 

Agenda wordt zo tijdig mogelijk verstuurd zodat input mogelijk is.  

10. Zichtbaarheid MR  

SK+MO proberen aanwezig te zijn bij koffieochtend 

11. Scholing  

Wordt vervolgd op de volgende vergadering.  

12. Rondvraag + wat verder ter tafel komt  

RG is niet huilend weggelopen 

LvH vergadertijd verschuiven naar eerder op de avond, desnoods voorbespreking tijdens het 

eten zodat de vergadering wat sneller kan.  

Sluiting  

20:49u 

Volgende vergadering is op donderdag 6 oktober 2022 18:30u  

 

Actielijst 

 

Actielijst 

Actie Wie? Wanneer?  

Social Schools aanpassing 
ouders informeren 

Leo  Z.s.m. 

Scholing uitzoeken AH Volgende vergadering 

Jaarverslag 2021-2022 SK Startvergadering 2022-2023 

Lerarentekort standaard 
agenderen 

MB  

 


