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Notulen M.R. vergadering donderdag 31 maart 2022 
Aanvang: 18.30 uur  
Pius X 
 
Aanwezig: Marloes, Anna, Bianca, Lianne en Ellen 

 
 

1. Opening door Anna 
 
 

2. Notulen: 20 januari 

• Vakantierooster: Vrijdag 1 april  heeft Bianca nog een overleg met het 
bestuur over het vakantierooster. Bestuurder kan er misschien nog iets mee, 
bijvoorbeeld dat we een uitzonderingsgemeente zijn? Het is afwachten wat dit 
overleg oplevert. 

• Schoolmeubilair, proefsetjes zijn getest, keuzes zijn gemaakt. De laatste 
puntjes op de i, voor 8 april moeten we bestellen om het meubilair voor het 
nieuwe schooljaar te hebben. 

• Verkiezing; volgende week wordt de nieuwsbrief met info verstuurd naar 
ouders. 

• Notulen zijn vastgesteld. 
 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Open dag/ aanmeldingen. Er zijn op dit moment nog maar drie 
aanmeldingen, nog moeilijk in te schatten hoeveel erbij komen, zo kort 
na de open dag. We hopen op meer nieuwe gezinnen. 

• Vakantierooster. Er komt t.z.t. een terugkoppeling.  
 

 
4. Bespreekpunten 

• Veiligheidsbeleid. Moet jaarlijks op de agenda ter evaluatie. Het 
document is inmiddels verstuurd ter inzage. 

• Zelfevaluatie. Dit rapport wordt door de directie zelf ingevuld, een 
directeur wordt hierop wel bevraagd. Het is een scan van de school, 
een zorgdocument waar we goed scoren op pedagogisch handelen, 
veiligheid en resultaten. De basis voor goed onderwijs is goed op orde, 
er zijn geen ontwikkelpunten. Bianca mailt het naar MR leden. 

• Verkiezing MR wordt volgende week opgestart. 

• Verantwoording NPO gelden.Wij hebben het geld in personeel 
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gestoken (om enkele groepen te maken), dit kon Bianca goed  
verantwoorden. De NPO gelden zijn nu opnieuw verlengd, in eerste 
instantie zou het voor twee jaar zijn (en langer). Er komt nu nog een 
traject, maar er zijn nog geen details bekend. 

• Formatie schooljaar 2022 – 2023. Afwachten wat de aanmelding exact 
wordt, we gaan wel uit van drie kleutergroepen.  

• Schoolgids. Marloes en Anna wordt gevraagd deze weer door te lezen. 
In grote lijnen blijft de schoolgids hetzelfde. Voor de meivakantie retour. 

 
 

5. GMR  

• Notulen 10 februari 2022. Geen vragen.  
 

6. Actiepuntenlijst. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Nieuwsbrief MR 
 

9. Actiepunten 
 

 

 

Actiepunten 

1. Format Jaarverslag MR vernieuwen Ellen 

2. Nieuwsbrief verkiezing Is inmiddels verstuurd 

3. Terugkoppeling vakantierooster Bianca 

4.  Controle schoolgids, retour voor 

meivakantie. 

Marloes en Anna 

5. Veiligheidsbeleid doorlezen Allen 

6. Zelfevaluatie mailen naar MR leden Bianca 

7. Aanmeldingen nieuwe leden MR Ellen 
 

 
 

Volgende vergadering:  Donderdag 19 mei 19.00 uur 
 


