
Notulen MR-vergadering 
Dinsdag 12 juli 2022 

 
Tijdstip:  20:00 uur 
Locatie:  De Lichtstraat 
Aanwezig:  Nicky, Juliëtte, Marleen 

Carlijn en Freddy zijn om 21.00 uur aangesloten i.v.m. organisatie Lichtstraatdag 
Afwezig:  Martijn 
 
Opening en welkom 
1) Mededelingen 

Geen mededelingen. 
 

2) Vaststellen agenda 
GMR en OR toegevoegd (punt 4). 
 

3) Vaststellen verslag vorig overleg 
Ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4) GMR en OR 
De gehele GMR heeft onlangs op de Lichtstraat vergaderd. Gesproken over de invulling van de GMR, 
geconcludeerd dat deze op dit moment goed is ingevuld. Nicky zit komend schooljaar voor het laatst 
in de MR en GMR, we mogen gaan nadenken over de opvolging hiervan.  
Marleen heeft de OR bijgewoond van 27 juni. Het was interessant. Idee om in/tijdens de 
ouderkringen de OR & MR te presenteren, o.a. door middel van een sheet in de presentatie van de 
leerkrachten. Besloten om een sheet MR (korte info en foto) opnemen in de ouderkringpresentaties 
(actie Juliëtte). 

 
5) Reglement MR concept & Concept werkwijze MR 2.0 

N.a.v. de cursus die de MR op 31 mei jl. heeft bijgewoond, heeft Marleen een concept MR reglement 
opgesteld. Deze is besproken.  
Jaarplan: opnemen op de eerste vergadering van het schooljaar (actie Nicky en Martijn). 
Concept werkwijze doorgenomen en deels aangevuld. Afgesproken dat Nicky en Marleen het na de 
vakantie samen verder oppakken en voor bespreken met Ingrid (actie Nicky en Marleen). 
 

6) Ingekomen stukken directie (via mail): 
- Stand van zaken nieuwbouw & huisvesting (update) 

De peuterspeelzaal verhuist naar de Hertog van Brabantlaan. Op deze plaats wordt volgend 
schooljaar de derde kleuterklas gerealiseerd. In september vervolgt het overleg met de 
gemeente over de tekening van de nieuwbouw. 

- Formatie 2022-2023 (update) 
Beide vacatures (MB en BB) zijn voor komend schooljaar ingevuld. 

- Schoolgids (verzoek om instemming) 
Marleen heeft de schoolgids en bijlage bekeken. De tekst rondom de vrijwillige ouderbijdrage is 
niet eenduidig. Marleen zal haar bevindingen doorgeven en Juliëtte kijkt naar 
onderwijsonderdelen (actie Marleen en Juliëtte). Als de documenten zijn aangepast, ontvangen 
wij deze graag om instemming te kunnen geven. 



7) Ingekomen post 
Gids binnengekomen. Marleen neemt deze door op relevante informatie voor onze MR (actie 
Marleen). 

8) Communicatie n.a.v. de vergadering 
Niet besproken. 

9) Rondvraag en afsluiting 
Lief & Leed: mensen met pensioen ontvangen een cadeautje & kraamcadeautjes. 
De eerstvolgende vergadering in het nieuwe schooljaar is gepland op donderdag 29 september om 
19.00 uur.  

 
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten. 
 

 

 
 
  



Actielijst 
 
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 

 


