
Agenda: MR 23 mei 2022
Aanvang: 19.30 - 20.00 uur
A = aanwezig

Jorrit Lisanne Inge Marjolein Margot Carla Matthijs

A A A A X A A

1. Vaststellen agenda

Onderwerp Tijdsduur

● Covid / stand van zaken / werkdrukgelden 5 min

● Website ontwikkeling update 5 min

● Nieuwe extra functie Matthijs 10 min

● Verkiezingen MR 5 min

Notulen:

● We starten met de MR-geleding zonder Matthijs. We spreken af dat we vanaf
nu een half uur starten zonder directeur. Nadenken over de vraag: wat is onze
rol als MR? Wat voegen we toe? Volgend schooljaar: op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Lisanne stopt als MR-lid. Jorrit legt zijn taak als voorzitter
neer.

● Voor nu is Covid ‘klaar’. Wat er tegen de herfst gaat gebeuren, is afwachten.
Werkdrukgelden 2022/2023 gaan door, maar het wordt minder. 450 euro per
leerling.

● Nieuwe extra functie Matthijs - de Brink: hoe is de combi met Loysder Hoek?
Het is een uitdaging om dit nu te combineren. Er zijn veel schoolse zaken die
aandacht vergen, dit loopt soms door elkaar heen.

● De huidige website wordt vernieuwd. Vincent neemt dit deel op zich. Er
worden binnenkort beelden geschoten van de school. Groepspagina’s worden
aangepast, lay-out.



● Bijwerken website: de notulen missen vanaf schooljaar 2019/2020. Marjolein
werkt deze notulen bij.

● Foto maken MR-geleding / oproepje maken: volgend schooljaar is er een
uitbreiding nodig bij de MR. Jorrit pakt dit op.

● Agenda volgende keer:

Onderwerp Tijdsduur

● Welkom 5 min

● Formatie 2022 / 2023 (inzage) 10 min

● Foto maken MR-geleding + oproepje maken 5 min

● Burgerschapsvorming: update (Martine - GMR) 5 min

● Zichtbaarheid MR vergroten: hoe? > survey? 5 min

Actiepunten Wie? Deadline Gehaald?
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