
 

Datum 06-07-2022 (Woensdag) 

Locatie De Sprienke kantoor boven 

Tijd 18:30-20:30 uur 

Schooljaar 2021-2022 

Aanwezig Carolien, Judith, Marjolijn, Patrick(notulist), Yvonne 

Afwezig m.k.a. Stephanie 

Bijlagen Notulen vorige vergadering 

 
Agenda 

Opening (18:30 uur)  

1. Andere agendapunten/ mededelingen/ rondvraag/Inbreng personeel/ouders  

 Status vrijwillige ouderbijdrage: is deze definitief afgeschaft? Yvonne: is 

afgeschaft op Ozeo omdat de wet is aangescherpt. 

 Schoolgids: De schoolgids is voor 4 jaar de bijlage wordt vernieuwd per jaar.  

 Ouders hebben een eigen ozeo account ontvangen. Bij communicatie binnen 

teams is afgesproken dat er tegelijkertijd een appje via de whatsapp groep. 

2. Notulen vorige vergadering 

 Goedgekeurd. 

3. Scholing MR-academie staat voor volgende vergadering 6-07 op de planning.  

Start 18:30 uur online tot 19:00 uur. 

- de MR heeft een presentatie gevolgd van Bram Buskoop van MR academie en 

ziet hierin een mooie professionaliseringsslag voor de MR. We melden ons aan 

voor een lidmaatschap. Actie: secretaris mailt Directie voor het lidmaatschap. 

  

4. Jaarplanning MR schooljaar 2022-2023 

Deze bespreken we op de eerst volgende op 3-10 

5. Toekomst MR de Sprienke  

Aanmeldingen bespreken we volgende vergadering. 

6. Wat willen wij terug zien in de MR schooljaar 2022-2023? 

- Professionaliseringsslag op activiteitenplan en communicatie met achterban. 

7. Yvonne sluit aan om 19:30 uur 

- Een voorlopige stand van zaken over de besteding van de middelen Nationaal 

programma Onderwijs (NPO) en de werkdrukmiddelen. 

o Yvonne: in de plannen staan beschreven hoe collega’s in evaluatie vorig 

jaar hebben ervaren en hoe ze het komend jaar willen invullen. De 

plannen zijn dus een product van uitvoerig overleg en zijn vanaf de 

werkvloer vormgegeven. De MR stemt in met de bestedingsplannen NPO 

en Werkdrukmiddelen. 

- Sprienke feest (25 jarig bestaan), vindt dit nog plaats?  

o Yvonne: dit wordt besproken in het MT overleg dat morgen plaatsvindt. 



 

- Veel mensen kunnen in en uit de school. Kan er iets geregeld worden? Rondom 

veiligheid. Een bel? Hek op slot? Schuifdeur dicht? Pasje voor collega's? 

o Yvonne: Komend school jaar wordt de entree verbouwd zodat de zichtbaarheid nog beter 

wordt maar we blijven werken in een open karakter omdat we lln de ruimte willen geven om 

zelfstandige opdrachten te kunnen laten uitvoeren. 

- Terugkoppeling bezoek ouder: er volgt een gesprek met ouder en teamleider. Moeder is gerustgesteld 

voor komend jaar. 

- Terugkoppeling op evaluatie van de veiligheidsoefening. -> schuift door naar 1e MR in oktober 2022 

 

 

 

 

Actiepuntenlijst 

Wat  Wie  Wanneer  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Vergaderdata 

Wat   Wanneer  Onderwerpen  

MR Wo 6-7 Reserve datum  

- Demo aanvragen MR-

academie 

- Instemmen werkdrukgelden 

- Instemmen NPO gelden 

 

 

Rooster van aftreden 

Wie  Begindatum   Einddatum Termijn  

Carolien Boone (voorzitter) 

[o] 

Mei 2015 Mei 2021 2e termijn 

Stephanie Wisse 

(secretaris) [p] 

September 2019 September 2025 2e termijn  

Patrick Schipper [p] December 2021 December 2027 1e termijn 



 

Judith den Engelsman [o] November 2018 November 2024 2e termijn 

Marjolijn Essenburg [o] Januari 2019 Januari 2025 2e termijn 

 


