
Dinsdag 12 september 2022 

Locatie: Vlierboomstraat 362 

Aanvang: 20:00 uur 

 

Aanwezig: Desiree, Pascalle, Elleke, Suzanne, Joas, Natascha, Annemieke, Michiel 

Afwezig: Rogier 

 

Agenda  

 

*Vaststellen notulist 

 

1) Agenda - opening  

 

2) Welkom Suzanne , voorstelronde  

 

3) Notulen 1 juni 2022 - akkoord 

 

4) Secretaris MR - Pascalle neemt takenpakket van Laura over (postbus, email, Drive). 
Joas overlegt met Laura over overdracht, mail, Drive, en vraagt naar het jaarverslag. 
 

5) Toelichting op speerpunten De Vliermeent 2022-2023 (Natascha) 
- Vreedzame school (o.a. sociale emotionele vorming):  

Afspraak om het vanaf het begin van het jaar weer goede start te maken. Er 
is een subsidie toegekend: idee is om de regels daarmee zichtbaar te maken 
in school d.m.v. borden. Nieuwe docenten krijgen cursus. Huidige docenten 
later in het jaar een opfriscursus.  

- Beredeneerd aanbod, begeleid door onderwijsbureau 1801. Hoe zorg je 
ervoor dat elk kind leert? Idee dat parellelklassen helemaal synchroon lopen 
is losgelaten, in praktijk zit het nog wel bijelkaar, maar hiermee kunnen 
leraren meer maatwerk leveren. Uiteindelijk moeten klassen wel weer gelijk 
eindigen. Komende jaren trainingen voor de docenten. CITO-resultaten zijn 
sterk, maar goed om te blijven zoeken naar verbetering.  

- Samenwerking (onderling in het team en met ouders): belangrijk om na 
Corona en ander gebouw te investeren in ouderbetrokkenheid. Er is een 
werkgroep. Inloopochtenden. Idee is dat de school weer wat opener is, de 
informele contacten nemen daarmee toe.  
 

6) Opening Vliermeent (30/9 en 1/10) (Natascha)  
Het circus, voorstelling op het veld, ook voor ouders. Bij slecht weer in de zalen, dan 
opgenomen voor ouders. Vanaf 16.00 uur het officiële deel. Zaterdag van 10 tot 12 
voor de buurt.  
 

7) Gebouw: zonneschermen (niet opgenomen in begroting, wel nodig, status: er wordt 
naar gekeken, op dit moment belemmert het het lesgeven in een aantal lokalen). 
Prikborden en planborden zijn onderweg.  
 
De schoonmaak laat te wensen over. Bedrijf voor alle scholen SCOH. Vraag 
Pascalle: kan MR dit agenderen? Rogier: agenderen in GMR? Wat is de ervaring van 
andere scholen?  
 

8) Termijnagenda 2022-2023  

https://docs.google.com/document/d/1uZQohjmxnexChFyU8HrxYcmmt9vMJesp0l8zLY8kgyU/edit?usp=sharing


In Vrijdagnieuws aankondiging van MR-vergaderingen zodat ouders vragen of 
opmerkingen kunnen mailen naar mailadres MR. Na afloop verslag in Vrijdagnieuws.  
 
 

9) Overblijven 
Half uur bij sporttalent, daarna eten bij docent. Lijkt vooralsnog te bevallen.  

 
10) Jaarplan MR - Joas maakt update, agendapunt volgende vergadering 

 
11) Behoefte peilen voor scholing tbv taakuitoefening, Joas stelt voor dat we ons een 

avond extern laten informeren over de rol van de MR. Idee: op een avond dat we een 
vergadering hebben staan iemand uitnodigen die ons verder kan adviseren en 
informeren.  
 

12) Vaststellen in hoeverre de MR in voldoende mate voldoet aan wettelijke voorschriften 
- Zie hiervoor: https://www.infowms.nl/content/actuele-tekst-wms 

 
13) Rondje langs de velden (onder-, midden- en bovenbouw) - Leerkrachten 

Onderbouw: morgen eerste vergadering. Overal een goede start gemaakt, kinderen 
lijken alweer helemaal gewend in dit nieuwe gebouw.  

 
14) W.V.T.T.K.  

 

15) Rondvraag,  

 

 

Michiel maakt verslagje voor Vrijdagnieuws.  

 

https://www.infowms.nl/content/actuele-tekst-wms

