
 

 

NOTULEN 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : via TEAMS  
Wanneer : woensdag 17 november 2021 
Tijd     : 19:30-21:30 
Voorzitter :  
Notulist  : Ester 
Mailadres  : mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
Bijlagen  : X 

  
 

Wie Namens Initialen Aanwezig Afwezig 
Hayet Zariouh Oudergeleding  HZ        X  
Debby Mozes Oudergeleding DM        X  
Jessica van Wichen Leerkrachtgeleding  JW 

 
      X 

Jocé Offerman Leerkrachtgeleding  JO        X  
John Bodmann Directie  JB                             X 

 

  

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE 

 

 

 

 Agendapunten Wie geeft toelichting Tijd 

1. Voorafgaand aan de bijeenkomst met John overleg over 
de te noemen evaluatiepunten.  
De MR-leden bespreken met elkaar welke punten met 
John zullen worden besproken ten aanzien van het 
evaluatiegesprek over zijn functioneren. 

Jocé  19:30  

 Overleg met directie.  20:00  

2. Agenda en notulen  
2.1. Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 13 oktober jl. worden 
goed bevonden door alle MR-leden. Deze zullen definitief 
worden verspreid. 
2.2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen veranderingen op de agenda van vanavond. 
2.3. verdelen rollen 
Hayet zal de rol van voorzitter van de MR op zich nemen. 
Debby zal (ondersteunend daarin) de verwerking van 
correspondentie doen, welke er weleens uit moet. Aan 
Jessica zal gevraagd worden over het hoe/wat ten aanzien 
van de publicatie van de notulen op de website. 

Jocé 21:15 

3.  Voortgang notulist 
Gaat vooralsnog goed. Afspraken over uren en facturatie 
worden gemaakt. 

Ester 21:20 

4. Nieuwe MR leden (stand van zaken) 
In team de vraag gesteld welk personeelslid wil 
deelnemen aan de mr, ook in de memo onder personeel 
gevraagd. Nog geen reactie ontvangen.  
Bij de vorige verkiezingen voor een ouderlid van de MR 
waren er twee goede kandidaten voor wie toen geen plek 
was. Aan hen is nu gevraagd alsnog te komen in verband 
met het tussentijds vertrek van ouderlid. Beide toegezegd. 
1 ouder is nu extra voor als Debby er aan het eind van het 
schooljaar mee stopt.  

Jessica 21:30 
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5.  Bijeenkomst Bestuur NPO middelen 
Jocé en Debby zullen de MR vertegenwoordigen bij het 
CvB, om zich te laten overtuigen inzake de 25% NPO-
middelen. 

Jocé 21:35 

6.  GMR 
Gesprek met bestuur over de invulling van NPO middelen 
op o.a. de Groeiplaneet. GMR om medezeggenschap te 
hebben over de 25% van de NPO-middelen die 
bovenschools zullen worden gebruikt.  

Jocé 21:40 

7.  Nieuwsbrief 
Jocé zal aan Jessica vragen de Nieuwsbrief op te stellen.  

Jessica 21:45 

8.  W.v.t.t.k. 
Er moeten cadeautjes voor vertrekkende leden geregeld 
worden. Er zullen cadeaubonnen gekocht worden. Debby 
en Jocé nemen dit op zich. 
Er is binnen de MR wat geld over. Jocé stelt voor namens 
de MR een spelmat aan school cadeau te doen. Deze 
spelmatten heeft Synerkri ook en zijn heel leuk. Iedereen 
is akkoord. 
 

Gezamenlijk 21:50 

 

 

 


