
Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: 17 januari 2022 

Locatie: Teams 

Tijd: 19.30 uur 

Voorzitter: Björn 

Aanwezig: Mariosé en Lia (directie), Eefje, Bjorn, Kirsti, Niels, Jolanka en toehoorder Sjef van 

Waard)  

 

1. Notulen van de vorige vergadering 

Geen op/aanmerkingen.  

2. Invulling groep 7b 

Door ziekte van een collega en het alom bekende leerkrachtentekort hebben wij een gat in de 

bezetting van deze groep. Uiteindelijk hebben wij, na overleg met Björn en bestuur, het volgende 

plaatje als noodgreep: 

De groepen zeven en acht hebben vanaf vandaag een vierdaagse werkweek. Op die manier spelen 

we vier leerkrachten vrij die volgens een vast rooster in groep 7b werken: 

Maandag: Niels 

Dinsdag: vrij 

Woensdag: Maris 

Donderdag: Simone 

Vrijdag: Joost 

Er vindt veel overleg plaats tussen de betreffende leerkrachten om de doorgaande lijn te 

waarborgen. 

Eefje geeft de tip om een volgende keer de volledige MR vooraf te informeren, i.p.v. alleen de 

voorzitter. Ook geeft ze mee om goed na te denken over wie het totaaloverzicht houdt, om niet over 

een tijdje voor verrassingen te komen staan. 

Directie geeft aan dat de rek er qua inval nu wel volledig uit is.  

3. Stand van zaken IKC 

Deze week vindt er overleg plaats met een tekenaar, om zoveel mogelijk de opvang inpandig te 

plaatsen. Lopend proces en blijft op de agenda.  

4. Stand van zaken actiepunten 

 Actiepunten worden doorlopen. Geen bijzonderheden. 

Volgende vergadering is 28 februari 2022  

 

 

 

 



Actiepunt  Actie  Door wie  

1. rondgestuurde mail  Lezen en een reactie geven  iedereen  

2.agenda MR-vergaderingen   2 weken voor aanvang 

vergadering melding maken 

in het weekbericht.  

Week van te voren aangeven 

op de website welke punten 

er besproken gaan worden.  

Björn  

  

3. Afkortingenlijst  Bij 

beleidsstukken/informatie 

e.d. de afkortingen vooraf 

verklaren.  

Ieder die iets 

aanlevert  

4. Beheer mail Bijhouden  Björn  

5. Notulen vorige vergadering  Toesturen  

Vorige notulen op de 

website laten zetten  

Niels 

Mariose  

7. IKC  Volgen van… relevante 

informatie aan elkaar 

doorsturen.  

  

Ieder  

 

Mariose en Lia 

8. MR-tijdschriften  Lezen en interessante 

artikelen doorspelen aan 

andere MR-leden  

Kirsti  

9. Cursus MR Navragen wanneer er een 

cursus is.  

Johan naar cursus?  

Björn 

   

   

   

 

 

 


