
Notulen MR-vergadering 

Donderdag 27 januari 2021 

 

Tijdstip: 19:00 

Locatie: Online: https://bit.ly/3G6xAMK 

Aanwezig: Nicky van Roosmalen (voorzitter), Marleen Janssens, Freddy Loeffen, Juliëtte Wijffels en 
Martijn van den Berg (notulist)  

Te gast: Ingrid Groen-Waltjen (directeur) 

Afwezig: Carlijn de Vries (verlof) 

 

Opening en welkom 

1) Vaststellen agenda 
Vastgesteld 

Agendapunten  

2) Personele zaken  
Carlijn is bevallen van een gezonde jongen! Manon neemt haar honneurs waar in de groep, zij 
heeft een fijne start gehad.  Mirthe komt weer terug van zwangerschapsverlof. Ingrid heeft ons 
verder bijgepraat over de situatie van Simone. Radja heeft afscheid genomen deze week van de 
school. De bezetting is weer op orde. 

3) Stavaza Gemeente/Nieuwbouw 
De raad is akkoord met de hele gebiedsvisie. Keuze 2B is het uiteindelijk geworden. 22 februari 
gaat Ingrid met de bestuurder en Rob Sterke weer in gesprek bij de gemeente.  

4) Corona (op De Lichtstraat) 
Gesproken over de wijzigingen in het coronabeleid, dit wordt rondgestuurd naar de ouders. 

5) Begroting 
Ingrid heeft de begroting met ons doorgenomen. Er wordt onder andere geïnvesteerd in twee 
nieuwe digibords en nieuwe Chromebooks. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuw meubilair als de 
nieuwbouw afgerond is. Daarnaast een aantal zaken rondom ondersteuningsbudgetten 
toegelicht. 

6) Herinnering: JPO afronding, uitnodiging 11-2-2022 14.30 uur 
Ingrid herinnert er ons nogmaals aan de diploma-uitreiking. Iedereen is geslaagd. 

7) Begroting MR 2021 – 2022 
Er ontbreken nog twee uitgaven bij Lief & Leed in de realisatie van 2021. Nicky zoekt dit uit. 
Nicky draagt de begroting over aan Marleen per heden. 



8) MR jaarverslag 
Vastgesteld. 

9) Rooster van aftreden MR 
De termijn van Carlijn loopt af in juni 2022.  Als Carlijn terug is van verlof komt het Rooster 
opnieuw op de agenda. 

10) Vier-ogen principe 
Het vier-ogen principe is geen beleid. Ouders overleggen geen VOG. Voor hulpouders is het 
wettelijk gezien in ieder geval niet verplicht. Het beleid is dat de leerkracht eindverantwoordelijk 
is en die zijn VOG getoetst. Het onderwerp staat ook nog op de agenda van het MT-overleg 
Stroommbreed in de komende periode. De MR zal dit volgen. 
 

in afwezigheid van de directeur  

11) Vaststellen verslag vorig overleg 
Vastgesteld, geen opmerkingen. 

12) GMR en OR 
GMR: Themaraad Onderwijs, Beleid en Strategie is samengekomen  om het gesprek met de 
bestuurder voor te bereiden.  
OR: notulen ontvangen. 

13) Ingekomen post 
Geen fysieke post en geen e-mail. 

14) Lief en Leed 
Besproken 

15) Communicatie n.a.v. de vergadering 
Freddy maakt de content voor de Lichtflits 

16) Rondvraag en afsluiting 
Marleen is nog bezig met het statuut en reglement. Ze heeft nog vragen uit staan bij de GMR. 
Marleen heeft 9 februari nog een cursus over Medezeggenschap. 
Martijn: vanaf de volgende vergadering wordt mededelingen toegevoegd aan de agenda. 
 

  



Jaarplan 2021-2022 
Datum Onderwerpen Bijzondere data/vakanties 

9 september 2021 • Rol- en portefeuilleverdeling 
• Vergaderrooster 2020-2021  
• Themaplanning 

 

19 oktober 2021 • Begroting MR 2021-2022 
• MR statuten en regelement  
• Thema: Bewegen/sport 

 

29 november 2021 • Begroting MR 2021-2022 
• Vervolg MR statuten en reglement 
• Thema: Onderwijsontwikkelingen 

 

27 januari 2022 • Begroting De Lichtstraat 
• MR Jaarverslag 2020-2021 
• Rooster van aftreden MR/ verkiezingen 
• Thema: NPO gelden 

 

7 maart 2022 • Meerjaren investeringsplan 
• Thema: Jenaplan 

 

12 mei 2022 • Formatieplan 2022 – 2023 
• Communicatieplan  
• Thema: 40 jaar De Lichtstraat 

 

12 juli 2022 • Jaarrekening De Lichtstraat 
• Bespreken toets resultaten  
• Schoolgids 

 

 

Periodieke thema's 

Wat Periodiciteit Laatste versie 

schoolplan Elke 4 jaar Op agenda in voorjaar 2023 

PvA RI&E Elke 3 jaar  Loopt tot 2019 

Communicatieplan Elke 3 jaar Op agenda in schooljaar 2021/2022 

Tevredenheidsonderzoek Elke 3 jaar Wordt 2023 op Stroomm-niveau afgenomen 

 


