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NOTULEN 
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : de Groeiplaneet 
Wanneer : donderdag 23 juni 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 
Debby Mozes Oudergeleding DM x 
Elise Verheij Oudergeleding EV x 
Steven de Haard Oudergeleding SH x 
Jessica van Wichen Leerkrachtgeleding  JW x 
Jocé Offerman Leerkrachtgeleding  JO x 
John Bodmann Directie JB                              x 
Ester Jansen Notuliste EJ x 

 
 

  

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE 

 

 

 

 Agendapunten Wie geeft toelichting  

1.  Agenda en notulen  
1.1 Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering zijn ok. Ze 
zijn al als “definitief” rondgestuurd. 
1.2 Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 

Hayet 

 

 

2.  Formatie 
De MR besluit het formatieplan goed te keuren 
en te ondertekenen. 

Jocé  

3.  Vaststellen nieuwe datum volgende 
vergadering 
Vanuit de GMR komt er een schrijven met data 
gepland door de GMR. Jocé zal naar aanleiding 
daarvan voor volgend schooljaar een voorstel 
maken met de data van de MR-vergaderingen. 
Weer afgewisselde dagen en afwisseling op 
school/online.  

Jocé  
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4.  Nieuwsbrief 
In de Nieuwsbrief zou een mededeling kunnen 
komen vanuit de MR dat de MR blij is dat de 
school na de zomervakantie weer kan draaien 
met zoveel groepen. Ook is de MR blij dat de 
NPO-middelen weer gebruikt kunnen worden 
om ondersteuning te bieden. De MR heeft de 
formatie goedgekeurd. Heel fijn dat alle groepen 
bemand zijn ondanks het landelijke 
lerarentekort. Ook volgt de MR de 
ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw en het 
nieuwe rapport op de voet. 

Jessica           

5.  W.v.t.t.k. 
Jessica vraagt of het nog steeds ok is dat zij de 
notulen “scant” op wat er wel en niet op de 
website wordt gezet. Daar is nog steeds 
iedereen het mee eens.  
Debby zal de MR verlaten en wordt door de MR 
hartelijk bedankt voor al haar werkzaamheden 
en inspanningen binnen de MR de afgelopen 
jaren, maar ook “gewoon” binnen de school.  

iedereen  
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