
 

 

 

 

 

 

 
 
 

MR Vergadering – notulen definitief 

 

Datum:  25-01-2022 

Tijd:   19:30 uur 

Locatie:  Teams  

Aanwezig:       MM, SR, KB, HH, AS 

Notulist:  AS 

                       

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen  

De notulen van de vorige vergadering (16-11-’21) worden goedgekeurd. 
 

3. Update GMR  
Update en communicatie van de GMR: 
Alle scholen zijn akkoord met de inzet van de NPO-gelden. 

                               Een tweede ouder van de Catamaran heeft plaats genomen in de GMR. 
                               Er zijn veel vragen over het werkverdelingsplan. De invulling verschilt per school. Er is  
                               een  werkgroep bezig het plan kritisch te bekijken en aan te passen tot een   
                               werkbaar document voor alle Blick-scholen.                      
                               De vakanties voor het schooljaar ’22-’23 zijn vastgesteld. 
                               HH vraagt of er een GMR-lid kan aansluiten bij de MR-vergadering. 
                               Verzoek vanuit de MR om de agenda en de notulen van de GMR te mailen. 
 

4. Maatregelen Corona & ventilatie  

Huidige ontwikkelingen, externen in de school, ventilatie in de klassen.                                                                                             

HH geeft uitleg rooster CO2- en temperatuurmetingen.  

Er ligt een subsidieaanvraag voor aanpak van het gebouw (o.a. ventilatie).  

 

5. Werkdruk en professionalisering  

HH geeft een update personeel. 

Het vervangingsfonds komt 11 februari met het vervolg van de cursus werkdruk. 

 

6. Start formatie en begroting volgend schooljaar & input NPO gelden voor komend 

overleg  

Dit punt komt terug op de vergadering van 15 maart a.s. 

 

7. Project ‘In zicht in resultaten Parnassys’ 

Ontwikkelingen rondom ontwikkelingsmap. Inzoomen op de inhoud en frequentie.   

Pilot bij de kleuters. HH heeft format gemaild en  geeft uitleg over het proces.  

Voorstel is om een werkgroep “ontwikkelingsmap” van teamleden en ouders MR  te 

maken. 
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8. (Overige) punten directie  

Aanpassingen Coronabeleid n.a.v. de persconferentie. Klassen hoeven niet meer in 

quarantaine bij 3 of meer besmettingen. Met Corona gerelateerde klachten niet naar 

school. 

 
9. Input voor Flessenpost  

- actuele informatie Corona 
- plannen ventilatie (subsidieaanvraag) 
- pilot kleuters voortgangsverslag in een ontwikkelingsmap 

 
                     10.     Rondvraag. 
                                - 
 
                     11.     Post 

                SR vraagt waar de post van de MR blijft. Er is  in de personeelskamer een laatje voor      

                de MR. 

 

 

                     Actielijst 
Wie Wat Wanneer 

MM, HH en SR Verzamelen van Rapporten van andere 
scholen als voorbeeld. 

 

KB Informeren waar het ongebruikte budget van 
de MR blijft. 

voor 15 maart 

 

              Besluitenlijst 
Datum Besluit 

05-10-2021 Aan het einde van elk schooljaar gaat er een brief naar ouders of zij 
nog deelname van hun kind wensen aan het godsdienstonderwijs in 
het nieuwe schooljaar. 

14-11-2021 We sluiten de notulen van de MR vergadering af met een 
besluitenlijst. 

14-11-2021 We gebruiken de WhatsApp groep MR alleen indien nodig.  

 

 
 


