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NOTULEN 
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : de Groeiplaneet 
Wanneer : maandag 5 september 2022 
Tijd     : 19:30-22.00 
Voorzitter : Hayet Zariouh 
Notulist : Ester 
Mailadres  : mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 

Bijlagen : x 
   

 
Wie Namens Initialen Aanwezig      Afwezig 
Hayet Zariouh Oudergeleding  HZ x 
Elise Verheij Oudergeleding EV x 
Steven de Haard Oudergeleding SH x 
Jessica van Wichen Leerkrachtgeleding  JW x 
Jocé Offerman Leerkrachtgeleding  JO x 
Ellen van den Brand Directie EB                              x 
Ester Jansen Notuliste EJ x 

 
 

  

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE 

 

 

 

 Agendapunten Wie geeft toelichting  

1.  Opening van de vergadering Hayet  

2.  Foto 
De MR maakt een groepsfoto voor in de 
Nieuwsbrief. 

Allen  

3.  Rollen verdelen MR 
Er veranderen ten opzichte van vorig jaar een 
aantal rollen. De verdeling is nu: 
voorzitter: Hayet; 
secretaris: Elise; 
penningmeester: Jocé; 
2e voorzitter: Steven; 
nieuwsbrieven: Jessica. 

Hayet  

4.  MR Academy 
Wat gaat er de komende tijd aan e-learnings 
gedaan worden om voor wat betreft 
medezeggenschap over te leren? De MR-leden 
zullen ieder voor zich een top 3 aan 
onderwerpen opmaken. De volgende 

Hayet           
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vergadering zal worden besloten wie welke e-
learning zal gaan doen (misschien in tweetallen). 

5.  Omkleden vanaf groep 3 
Er zijn ouders die vinden dat er in groep 3 niet 
omgekleed hoeft te worden met gym, dus dat 
het nog zou moeten gaan zoals bij de kleuters. 
Echter, het is goed dat kinderen leren dat (snel) 
te doen en dat het niet raar is om dat in een 
groep (met zowel meisjes als jongens door 
elkaar) te doen als je gaat gymmen. 
We komen hier op terug. 
 

Hayet  

6. 
• 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 

W.v.t.t.k. 
Jocé gaat in kaart brengen waaraan voor welke 
deadline aandacht aan besteed moet worden 
door de MR. Later zal dit overzicht met elkaar 
besproken worden. 
14 september a.s. bijeenkomst GMR/MR-en: 
vanaf 19.15 zal deze bijeenkomst plaatsvinden 
op OBS West. Vanuit de MR zullen aanwezig zijn 
Jocé, Elise, Jessica, Steven en misschien Hayet. 
Jocé legt uit dat deze bijeenkomst bedoeld is om 
meer verbondenheid te krijgen tussen GMR en 
MR-en en tussen MR-en onderling, maar ook om 
meer te weten te komen over medezeggenschap 
(in het onderwijs). 
Ook de MR Academy zal aan de orde komen en 
Jocé vraagt de MR-leden op 14 september de 
MR Academy te promoten. 
Onderbouw- en middenbouwkinderen die naar 
school gebracht worden; gaat er nog een inloop 
zijn? Jessica pleit voor een gepland “kijkje in de 
klas”, bijvoorbeeld steeds in de week vóór een 
vakantie. Afgesproken wordt dit punt de 
volgende keer in het gedeelte met de directie te 
bespreken. 

Allen  

7. Vergaderdata huidig schooljaar 
donderdag 13 oktober 
dinsdag 22 november 
woensdag 11 januari 
maandag 27 maart 
donderdag 11 mei 
dinsdag 20 juni 
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ACTIELIJST 

 

datum vergadering punt in  wat? wie? wanneer? 

notulen  

24 mei 2022 2. nadenken over 

  taakverdeling MR iedereen 1e vergad. 

    nieuwe  

    schooljaar 

24 mei 2022 4. foto’s maken MR- 

  leden + introductie iedereen begin nieuw 

    schooljaar 

24 mei 2022 7. stukken opzoeken 

  verantwoordelijkheid 

  schoolzwemmen Debby 23 juni a.s.

     

24 mei 2022 8.  nadenken hoe actiever 

  te zijn als MR(-lid) iedereen 23 juni a.s. 

24 mei 2022 alle actiepunten opnemen 

  in betreffende agenda Hayet 23 juni a.s. 

    en daarna 

23 juni 2022 3. opstellen overzicht nieuwe 

  vergaderdata Jocé vóór nieuw 

    schooljaar 

5 september 2022 4. top 3 onderwerpen 

  MR Academy maken iedereen voor volgende 

    vergadering 

5 september 2022 6. overzicht deadlines maken Jocé voor volgende 

    vergadering 

5 september 2022 6. met directie in MR bespreken 

  inloop van ouders onder- en 

  middenbouw iedereen volgende 

    vergadering 


