
MR notulen 14-02-2023 
 

 

Agendapunten Inhoud 

 

Actiepunten 

Aanwezigen 

 

Personeelsgeleding: Tamara (directrice) 

en Kiki (leerkracht en secretaris) 

 

Oudergeleding: Robert (voorzitter) 

 

Afwezig: Eliza en Derkje 

 

 

1. Mededelingen, 

korte 

agendapunten en 

actiepunten 

Actiepunten: 

- De avond voor het koersplan 

wordt uitgesteld i.v.m. urgente 

zaken. Tamara is wel alvast 

begonnen met de voorbereiding.  

 

Tamara 

organiseert een 

avond voor het 

koersplan 

 

Start openbare vergadering, dit keer sluit directie gelijk aan. 

 

2. Personele 

wisseling 

 

De nieuwe leerkracht van groep 6 zou 

tot de zomervakantie blijven. In goed 

overleg is besloten om afscheid te 

nemen van deze leerkracht.    

 

We hebben dit gelukkig intern kunnen 

oplossen, Marike Emmelkamp blijft tot 

de zomervakantie bij groep 6. 

 

 

4. Begroting Onze begroting staat op €0. Het is 

goedgekeurd door het bestuur, Tamara 

heeft een officiële brief ontvangen. 

Deze staat in de Teams van de MR. 

 

 

5. Strategisch plan Met het MT is de tussentijdse 

evaluatie van jaarplan 2022 – 2023 

geëvalueerd. Het document staat in de 

Teams van de MR. 

 

Tamara plant een koffieochtend voor 

het strategisch jaarplan.  

 

Tamara plant een 

koffieochtend 

voor het 

strategisch 

jaarplan.  

 



6. Paasontbijt 

 

We doen een paasontbijt i.p.v. een 

ontbijt bij Koningsspelen. Tamara zet 

dit in de nieuwsbrief, omdat het op de 

kalender voor ouders andersom staat. 

 

Tamara zet in de 

nieuwsbrief dat 

het ontbijt bij 

Pasen i.p.v. 

Koningsspelen is 

7. Nieuwe 

rekenmethode 

Er is een werkgroep rekenen opgezet. 

Streven is om begin schooljaar 2023 – 

2024 te starten met een nieuwe 

methode. 

 

 

8. Kinderredactie 

en kinder-

directeuren 

Er wordt een kinderredactie opgezet. 

De kinderredactie gaat stukjes 

schrijven voor de nieuwbrief.  

 

Er zijn ook kinderdirecteuren gekozen. 

Zij helpen de directeur met zaken die 

voor de kinderen relevant zijn, zoals 

herinrichting van het schoolplein of 

aanvullingen op het lesprogramma. 

 

 

9. Aantal groepen 

schooljaar 2023 – 

2024 

Dit schooljaar hebben we 12 groepen. 

I.v.m. het verwachte leerlingenaantal 

voor komend schooljaar is in schooljaar 

2023 - 2024 budget voor 11 groepen. 

 

 

10. MijnSchool 

veranderend 

 

Het bedrijf achter MijnSchool stopt, 

dus we moeten over naar een ander 

ouderportaal. Waarschijnlijk zal dit eind 

dit schooljaar zijn.  

 

Alle scholen van Openbaar Onderwijs 

Groningen gaan over op hetzelfde 

nieuwe ouderportaal. Het is nog niet 

bekend welk ouderportaal dit is.  

 

 

11. Volgende MR 

 

Agendapunten voor de volgende keer 

die al bekend zijn:  

- Vacature voor de MR uitzetten 

i.v.m. aankomend afscheid Derkje 

 

 

Vergaderdata 

GMR 2022 - 

2023 

14 september 2022 

25 oktober 2022 

7 december 2022 

16 februari 2023 

 



12 april 2023 

20 juni 2023 

 

 

 

 


