
NOTULEN  
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : via MS Teams 
Wanneer : dinsdag 15 maart 2022 
Tijd     : 19:30-22.00 
Voorzitter : Hayet Zariouh 
Notuliste : Ester 
Mailadres  : mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
Bijlagen  : X 

  
 

Wie Namens Initialen Aanwezig Afwezig 
Hayet Zariouh Oudergeleding  HZ X  
Debby Mozes Oudergeleding DM X  
Elise Verheij Oudergeleding                                     EV X  
Steven de Haard Oudergeleding    
Jessica van Wichen Leerkrachtgeleding  JW X  
Jocé Offerman Leerkrachtgeleding  JO X  
     
Ester Jansen Notuliste EJ           X  
John Bodmann Directie  JB                                                                                  X 

 

  

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE 

 

 

 

 Agendapunten Wie geeft 

toelichting 

Tijd 

1.  Informatievoorziening nieuwe ouders 
Een ouderlid pleit voor meer informatievoorziening bij nieuwe ouders, zeker vanaf groep 1. 
Meer praktische informatie, voordat het kind voor het eerst op school komt. Dit wordt goed 
ontvangen en zal worden opgevolgd. 

Elise 20:45 

2. MR Academy 
Er wordt geïnventariseerd of het inloggen op de MR Academy nu bij iedereen is gelukt. Het 
voorstel is om vóór de volgende vergadering het stukje “Start” (e-learning) te doen. Dan kan 
er bij de volgende vergadering over gesproken worden met elkaar. Afgesproken wordt dit te 
doen. 

Hayet 
 

21:00 

3.  GMR 
Jocé zit samen met nog twee GMR-leden in de Commissie Personeel & Organisatie binnen 
de GMR. Dat loopt heel goed, tezamen met een drietal directeuren en twee mensen van het 
stafbureau. Er wordt bijvoorbeeld positief en denkend in oplossingen nagedacht over hoe de 
cao op alle BLICK-scholen hetzelfde kan worden toegepast. Er zullen op bijna alle BLICK-
scholen avonden worden georganiseerd met als onderwerp het maatschappelijke probleem 
“Hoe slim organiseren tijdens het lerarentekort.” Het team en de ouders van de 
Groeiplaneet zullen ook in de gelegenheid gesteld worden hierover op die avond mee te 
denken.  
De GMR heeft voor zichzelf ook een scholingsavond gehad teneinde kritisch te kijken naar 
haar eigen handelen. Uit deze cursus is veel lering getrokken.  
De GMR heeft het voornemen haar achterban (de MR-en) veel beter te zullen informeren 
over zaken en kortere lijnen te gaan hanteren. Eind juni (of uiterlijk begin semptember) 
komt er een bijeenkomst voor alle MR-en om de nieuwe communicatieplannen te 
presenteren. 
 

Jocé 21:15 
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4.  W.v.t.t.k. 
Hoe of wat met de zorggelden? Is daar inzage in? Jocé neemt het op. 
Welke ouders gaan de twee geldige stemmen zijn (om de gelijke stemming 
oudergeleding/leerkrachtgeleding te bewerkstelligen)? Hierover is een afsprak gemaakt en  
naar elkaar uitgesproken om er met elkaar altijd uit te komen. 

Gezamenlijk 21:45 

 

 

 

 


