
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – Notulen 27-09-2022 definitief 
 
Datum:  27-09-2022 
Tijd:   20:00 uur 
Locatie:  MDE 
Aanwezig:  RR, KB, MM, SR, HH 
Notulist: SR 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen 

De notulen worden na aanpassing goedgekeurd. 
 

3. MR zaken 
-      Update GMR: er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de GMR 

waar alle leden van alle MR-en van Blick voor waren uitgenodigd. 
- Jaarplan MR wordt na een kleine aanpassing goedgekeurd. 
- Het jaarverslag van de MR wordt na aanpassing goedgekeurd. 
 

4. Punten afkomstig van schoolleiding  
- Het medewerkers tevredenheidsonderzoek is uitgezet; de uitkomsten 

hiervan worden teruggekoppeld in de MR. 
- De jaarvergadering van de OR is op 19 oktober. 
- In het directeurenoverleg van 11 oktober staat de vrijwillige ouderbijdrage 

op de agenda. 
- Er is aan het team gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij de 

leerlingen. 
- Er is geïnventariseerd welke zaken op het gebied van huisvesting er 

opgepakt moeten worden. 
o In het meerjarenonderhoudsplan staan o.a. opgenomen het 

vervangen van de beglazing en het schilderen van de kozijnen. Ook 
het dak en de ventilatie staan op de planning. 

o Ook is er gesproken over de extra kosten van de energie 
- Het draaiboek Corona is gedeeld en besproken, er zijn zorgen over de 

situatie waarbij de ramen weer open moeten en de leerlingen met de jas 
aan moeten leren. 

- Het eerste gesprek over de personele formatie was positief. 
 

5. Hygiëne  
- Op 5 oktober worden de toiletpotten verwijderd, gereinigd en opnieuw 

gekit. 
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- Er is overleg of we een extra schoonmaakronde willen in de school of dat er 
moet worden gelet op de kwaliteit ervan. 

 
6. Thema: NPO gelden Blick-breed  

-      De bestemmingreserve mag ook in latere schooljaren nog gebruikt worden.  
- Dit thema zal worden opgenomen in de agenda van 22 november voor 

verdere uitdieping. 
 

7. Input voor Flessenpost  
- Kansklas 
- Jaarplan MR 
- Corona draaiboek 

 
8. Rondvraag & post  

 
 
 

Actielijst 
 

Wie Wat Wanneer 

MM en HH Schoolgebonden gedeelte statuten updaten Oktober 2022 

HH Tijdig inplannen bijeenkomst OR-MR-Team Voor de 
meivakantie 

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

Schooljaar 
2022-2023 

MM Zet  agendapunt Audit in jaarplan voor 10 
mei 

Schooljaar 
2022-2023 

 

              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.  

14-06-2022 We schenken leden bij afscheid een cadeaubon: 
OR leden: t.w.v. €10,- 
Team- en MR leden t.w.v. €25,- 

 

 
 

 

 


