Notulen MR-vergadering
Donderdag 29 september 2022
Tijdstip: 19:00
Locatie: De Lichtstraat
Aanwezig: Nicky (voorzitter), Juliëtte, Marleen, Carlijn en Freddy en Martijn (Notulist)

Opening en welkom
1) Mededelingen
Geen mededelingen.

2) Vaststellen agenda
Vastgesteld.
Agendapunten
in afwezigheid van de directeur
1) Vergaderrooster 2022-2023
Vastgesteld. Nicky bespreekt deze met Ingrid op inhoud en data (actie: Nicky)
2) Vaststellen verslag vorig overleg
Acties doorgenomen. Geen openstaande acties vanuit de vorige notulen.
Er is behoefte aan het bijhouden van instemming/adviesrechten in een besluitenlijst achter de
notulen (actie: Martijn)
Nicky en Marleen nemen de jaarplanning door op onderwerpen ter bespreking met Ingrid (actie:
Nicky en Marleen)
3) GMR en OR
Eerste GMR startmeeting is geweest. Er zijn nu 3 themaraden, die zijn van start gegaan:
‘Financiën’, ‘Personeel’ en ‘Beleid, Onderwijs en Kwaliteit’.
Jaarverslag van de OR is ontvangen, waarvoor dank.
4) Rol- en portefeuilleverdeling
Vooralsnog ongewijzigd.
5) Werkwijze MR
Marleen kijkt het reglement na voor de volgende vergadering op basis van wat we vandaag
besproken hebben. Dat gaat vervolgens naar Ingrid (actie: Marleen)
6) Budget MR
Ingrid heeft onze budgetverhoging (conform CAO) doorgegeven binnen Stroomm. Trainingen
vallen daarbuiten en worden apart gebudgetteerd.

Marleen gaat VOO opzeggen en gaat een voorstel maken voor het serviceabonnement met AOb
(actie: Marleen)
7) (concept)Jaarplan MR
Vastgesteld.
8) Schoolgids 22-23 en schoolgidsbijlage 22-23
Nog een aantal zaken zijn opgevallen. Marleen geeft dat door aan Ingrid (actie: Marleen)
9) Ingekomen post
Geen fysieke post en geen email.
10) Communicatie n.a.v. de vergadering
-1 week voor de vergadering staat de agenda op Parro
-pro-actievere werkwijze MR, uitgangspunt is om beter te kunnen communiceren met de
achterban
11) Rondvraag en afsluiting
- Marleen: vraag over mogelijk instemmingsrecht wijziging sociaal veiligheidsbeleid n.a.v.
studiedag 7 juni 2022 over ongepast gedrag en de wijziging van CITO & Route 8 naar IEP. Nicky
neemt dit mee in het gesprek met Ingrid (actie: Nicky)

