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NOTULEN 
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : de Groeiplaneet 
Wanneer : donderdag 13 oktober 2022 
Tijd     : 20.50 - 21.40 
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 
Hannah Bolsius Leerkrachtgeleding HB 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.  Terugkoppeling bijeenkomst GMR en MR-en 
d.d. 14 september jl.  
Jessica heeft na deze bijeenkomst een concreter 
beeld gekregen bij de GMR en hoe een en ander 
werkt met GMR en MR-en. Wat ook leerzaam is 
geweest, is dat stukken ter beoordeling of 
goedkeuring op tijd ingediend en aangeleverd 
moeten worden aan een MR.  
Jocé legt aan Hannah uit wat de MR Academy is 
(deze kwam ook voorbij op 14 september jl.) en 
vraagt/adviseert haar om het onderdeel 
“Werkverdelingsplan” te bestuderen, nadat zij 
een account voor de MR Academy heeft. 

Jocé, Jessica  

3.  Evaluatie Jaarplan MR 
Het meest recente jaarverslag MR dat te zien is 
op de website dateert van 2019-2020. Is er een 
recentere? Het zou dan nu gaan om een 

Jessica  
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Jaarverslag MR 2021-2022. Elise zal dat op gaan 
stellen. Er  moet sowieso een map komen in de 
MR-mailbox waar alle notulen en agenda’s in 
bewaard zullen gaan worden. Dit zal Elise ook op 
zich nemen.  De MR spreekt bovendien af dat 
zodra iemand ziet dat er nieuwe post is in de 
MR-mailbox, dit in de groepsapp zal vermelden. 
 

4.  MR Academy – top 3 (wellicht in duo’s) 
Jessica zal de e-learning “Formatieplan en 
Werkverdelingsplan” gaan doen, Hayet, Elise en 
Steven zullen de e-learning “Ouders en 
Achterban” gaan oppakken. Op de volgende 
vergadering belangrijke punten uit de e-
learnings aan elkaar uitwisselen. 
 

Hayet           

5.  Uitnodigen IB voor vergadering in november 
De vraag rijst waarom dat ook alweer op de 
planning staat. Het antwoord luidt dat de MR 
graag van Marjolijn wil weten de stand van 
zaken van de zorggelden en het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
 

Hayet  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W.v.t.t.k. 
De MR van de Groeiplaneet gaat akkoord met 
het coronadraaiboek behorende bij de school 
(zowel onder- als bovenbouw), behoudens de 
aanpassing zoals besproken in deze vergadering 
inclusief directie die de aanpassing betreft van 
30 minuten naar 45 minuten tussen de twee 
tijdvakken in tijden dat “code rood” geldt. 
De voorzitter zal dit namens de MR doorgeven 
aan de directie. 

iedereen  
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