
Notulen MR-vergadering 

Maandag 7 maart 2021 

 

Tijdstip: 19:00 

Locatie: De Lichtstraat 
 
Aanwezig: Nicky van Roosmalen (voorzitter), Marleen Janssens, Juliëtte Wijffels en Martijn van den Berg 
(notulist)   
 
Te gast: Ingrid Groen-Waltjen (directeur)  
 
Afwezig: Carlijn de Vries (verlof), Freddy Loeffen 
 

Opening en welkom 

1) Vaststellen agenda 
Vastgesteld 

2) Mededeling 
Ingekomen vraag: Of er met studiedagen rekening gehouden kan worden met aansluitende 
dagen bij de voorjaarsvakantie. Er wordt altijd getracht de studiedagen zo te plannen dat er 
optimaal gebruik wordt gemaakt van een lang weekend. Hier wordt al rekening mee gehouden. 

Agendapunten  

3) Personele zaken 
Helaas hebben er meerdere leerkrachten coronaklachten. Gelukkig heeft school het meeste 
kunnen opvangen. De invalpoule is momenteel ook vrijwel leeg. 
Een aantal collega’s zijn bij Simone langs geweest. Pauline zal wat meer uren komen werken op 
de administratie. 

4) Stavaza Gemeente/Nieuwbouw 
22 februari is er een gesprek geweest met de gemeente. Fons Potters (wethouder) komt morgen 
langs op school. De procedure moet aanbesteed worden door de gemeente. Schooljaar 23/24 zal 
e.e.a. opgeleverd worden.  

5) Vervanging Ingrid 
Ingrid gaat per 11 maart op verlof. Ze heeft inmiddels haar vervanger Els van de Kam ingewerkt. 

6) Studiemiddag 9 maart 2022 
De studiedag wordt gebruikt om een analyse van de middentoets te maken en voor de formatie. 
Dit wordt met de MR besproken in de vergadering van 12 mei. 



7) Organisatie medezeggenschap (n.a.v. cursus) 
Op korte termijn komen we als MR bij elkaar om de koers voor de komende periode met elkaar 
af te stemmen. Het liefst onder externe begeleiding.  

in afwezigheid van de directeur  

8) Vaststellen verslag vorig overleg 
Vastgesteld  

9) GMR en OR 
Themaraad Onderwijs Beleid en strategie is samengekomen met de bestuurder. De GMR moet 
nog meer in haar kracht gezet worden.  
Geen nieuws uit de OR 

10) Ingekomen post 
Geen post 

11) Communicatie n.a.v. de vergadering 
Juliëtte communiceert e.e.a. in de nieuwsbrief 

12) Rondvraag en afsluiting 
Geen vragen. 
 
De vergadering wordt gesloten om 20:26 uur. 
 

  



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 
• Analyse middentoets 
• Communicatieplan  
• Thema: 40 jaar De Lichtstraat 

 

12 juli 2022 • Jaarrekening De Lichtstraat 
• Meerjaren investeringsplan 
• 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 

 


