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NOTULEN 
 
Wat  : MR vergadering 
Waar  : de Groeiplaneet 
Wanneer : dinsdag 24 mei 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 
zullen als “definitief”’ worden rondgestuurd. 
1.2 Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 

Hayet 

 

 

2.  Huishoudelijk reglement (wie doet wat 
schooljaar 2022-2023) 
De voorzitter stelt voor aan iedereen even te 
kijken wie normaliter welke taak oppakt binnen 
een MR. Dan kan e.e.a. vastgesteld worden op 
de eerste vergadering in het nieuwe jaar. 

Hayet  

3.  Huishoudelijk reglement (fout) 
Dit punt zal tezamen met het genoemde onder 
punt 2 afgehandeld worden. 

Debby  

4.  MR Academy 
Hayet meldt dat ze, zoals afgesproken in de 
vorige vergadering, de module MR Academy 

Hayet           
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“Start” heeft doorlopen. Diegenen die dit ook 
hebben gedaan (of een andere module) kunnen 
allen vaststellen dat dit heel leerzaam is. 
 
Voor wat betreft de binding van de MR met de 
ouders van school, wordt afgesproken aan het 
begin van volgend schooljaar foto’s te maken 
van de  MR-leden met daarbij een korte 
introductie en de dagen en tijden waarop 
iedereen aanspreekbaar is voor MR-zaken.  
 
Het mailadres van de MR zal ook in elke 
nieuwsbrief gemeld gaan worden. Er wordt 
afgesproken dat in de eerstvolgende vergadering 
van het nieuwe schooljaar vastgesteld zal 
worden wie welke e-learningmodule van de MR 
Academy zal gaan doen (opdat de leden elkaar 
daarover kunnen bijpraten) óf welke e-learning 
collectief zal worden doorlopen. 

5.  GMR 
Het Bestuursformatieplan is kritisch besproken 
binnen de GMR. Hoe gaat de formatie uitvallen 
als de NPO-middelen er niet meer zijn? Echter, 
dat lijkt het probleem niet te zijn. Het 
aantrekken van geschikte mensen wel.  
Het werkbare jaar binnen BLICK zal worden van 
oktober tot oktober, opdat je dan niet meer te 
maken zult hebben met een kort schooljaar door 
vroege en late zomervakanties. 
 
GMR-stukken zullen eerder met MR-en gedeeld 
gaan worden (agenda, notulen en titels van 
conceptstukken en bijbehorende memo’s). 

Jocé  

6. Nieuwsbrief 
Geen geschikte punten voor de Nieuwsbrief. 

Jessica  

7.  W.v.t.t.k. 
Er wordt gediscussieerd over wie op welk 
moment verantwoordelijk is tijdens het 
schoolzwemmen. Debby zal de stukken daarover 
opzoeken. Er moet kritisch naar gekeken 
worden. 
Hayet zou actiever (zichtbaar) willen zijn als 
MR(-lid).  Wellicht als MR-lid de Oudervereniging 
of de Werkgroep Ouderbetrokkenheid 
bezoeken?  

iedereen  
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Hayet stelt voor om proactief meer te 
ondernemen als MR(-lid). 
Het verzoek aan iedereen daarover na te 
denken. Volgende vergadering op terugkomen. 

 


