
 

 Agenda vergadering MR  21 september 2022 
– 19.30 uur op school   

       

  Aanwezig: Jet, Evelyn, Anja (tm punt 4), Lotte, Dennis   

  Afwezig: --     

       

  Agendapunt Ingebracht door Doel Gevraagde voorbereiding Afspraken/actiepunten 

       

 1 Verslag vorige vergadering MR Instemming MR Zijn de notulen website-proof? 
Graag even nalopen. 
Bijlage 1. Verslag MR vergadering  
 
 

• Welkom Lotte! 

• Hoe gaat het met overblijfgeld 
ss? -> collect wise is mogelijk 
voor 2 rekeningen. We hebben 
nu een demo, wachten op 
overeenkomst dan kunnen we 
starten.  (AVG) Sowieso kijken 
naar nieuwe administratie tbv 
overblijf. 

• Wanneer is de volgende 
nieuwsbrief (nieuws uit de MR 
stukje)? -> volgende week. (voor 
donderdag inleveren) 

• Notulen goedgekeurd 

•  

 2 Concept Jaarverslag 21/22 en 

jaarplan 22/23 

 

Anja instemming OG Bijlage 2. Concept 
jaarplan/jaarverslag 

Kracht van De Spaarneschool is 
toegevoegd.  
We zijn gestart met de schoolschrijver. 
Wordt betaald uit NPO. 
Goedgekeurd 
 

 3 Noodplan (vervanging) Anja Meedenken MR , 
instemming volgt als 
het plan klaar is. 

Van het ministerie uit is het 
Sectorplan corona 22-23 ontvangen. 
Hierin 4 cumulatieve scenario’s (je 
vindt ze in de bijlagen). Het 
noodplan van de school moet 
hierop worden aangepast. Anja 
heeft een voorzet gedaan. Graag 
goed lezen en kijken wat we nog 
nodig hebben.  

Ouders weer alert maken op inloggen op 
Teams. Checken of alles werkt en 
iedereen online kan komen. 
 
Anja vraagt na hoe het zit met 
invalouders t.a.v. AVG. 
 



Bijlage 3. Noodplan 22-23  
Bijlage 4. Voorbeeld draaiboek 
sectorplan covid 19 

Spaarnesant vraagt het Masterplan aan. 
Loting bepaalt naar welke scholen het 
geld gaat.  
 

 4 Resultaten leerling en 

medewerkersenquêtes en 

 

Bespreken tekst 

oudertevredenheidsenquête 

 

Anja 
 
 
Jet 

Informeren MR: 
Analyses bekijken 
 
Advisering op verzoek 
directie 

Bijlage 5 en 6. Analyses enquêtes 
leerlingen en medewerkers. 
 
Jet en Suzanne hebben ooit 
nagedacht over vragen over de MR 
en bekendheid van de MR voor de 
ouderenquête. Nemen we die op? 
Hebben we algemene op-
aanvullingen op tekst 
ouderenquête? 
Bijlage 7. Vragen vorige 
ouderenquête 
Bijlage 8. Voorstel additionele 
vragen MR 

Denk aan toevoeging  

1. wens verkeerswerkgroep 

2. voorschoolse opvang. 

3. 1x per kwartaal/half jaar een 

koffiemomentje met een 

deskundige over een bepaald 

laagdrempelig onderwerp. Bv op 

woensdagmiddag.  bv een 

deskundige van de bieb.   

4. Schoolpleinwerkgroep 

5. Vrije vrijdagmiddag i.p.v. 

dinsdagmiddag 

 

Anja heeft de aanpassingen in vragen 

genoteerd. 

 

 5 Inventariseren scholingsbehoefte 

MR 

 

MR Later Zal ik schriftelijk doen. JG 

Geen behoefte 

 6 Wervingsprocedure nieuwe 

directeur rol MR  

 

Jet Proces/planning/doel
en 

Geen voorbereiding - Informeren 
MR over proces en profielschets die 
wordt opgesteld 

 

 7 Vaststellen aangepast 

Huishoudelijk reglement (Lotte ipv 

Pamela) vaststellen (hamerstuk) 

 

Jet Vastellen MR Het huishoudelijk reglement is 
aangepast versie 21 sept 22, graag 
door scannen, voor Lotte ook 
handig om te bekijken, samen met 
het MR reglement van de 
Spaarneschool. Staan beide in de 
map 0. Reglementen en 

Akkoord. 
 



activiteitenplannen MR in 
teams/MR. 

 8 Concept MR jaarplan bespreken 

met de doelen voor aankomend 

jaar 

 

Jet Volgende vergadering 

vaststellen. 

Het jaarplan van de MR is alvast een 
beetje bijgesteld. Even doorscannen 
voor iedereen, Lotte: alle informatie 
voor en over de MR staat hier bij 
elkaar met links naar relevante 
achtergrondinformatie, inleeswerk! 
Deze discussie gaat verder vooral 
om de jaardoelen en planning van 
de MR> wat gaan we doen dit jaar? 
En het doel van het MR budget 
(ronde tafel?) we hebben geld over 
van vorig jaar!  
Bijlage 9. Activiteitenplan MR 
Spaarneschool 22/23  

Jaardoel:  

• Schoolplein 

• Meer zichtbaar zijn 

• Verkeersveiligheid. 

• Meedenken meer lln 
aantrekken. 

• De nieuwe directeur 
verwelkomen 

 
Jet spreekt de financiën door met Yvette 
en tikt het dan af met Susanne. Bij 
akkoord vindt de ronde tafel plaats in 
het Atelier. 

 

 9 W.v.t.t.k. 
 

MR Elkaar informeren 
over 
meetings/rapporten/
belangrijke 
ontwikkelingen 

 Doorpakken punten vorige vergadering: 
- Schipholfonds, aanvraag Pamela-

> is in behandeling 
- Betalende flitspaal -> voor de 

verkeerswerkgroep 
- Volgend jaar weer een verkeers-

werkgroep. (Klaar-overs voor op 
de dijk?)  

 
Anja heeft subsidie voor gymnastiek 
aangevraagd. 

 
Wie dit allemaal heeft gelezen mag een 
Mars halen bij juf Lotte. 
  

 

 


