
 

 Welkom! 

Medezeggenschapsraadsvergadering 
Datum: dinsdag 1 november ‘22 Tijd: 19.15 Plaats: Lerarenkamer 

  Notulen 

Deel 1; met Vincent erbij  

1. Opening   

2. Vaststellen agenda Besluit 

3. Notulen MR vergadering 28 september 
* 

Besluit 

4. Stand van zaken begroting 2023 Vincent heeft de begroting rond gekregen 
en toegelicht. De school staat er financieel 
gezond voor 

5. Voorbereiden ouderavond De ouderavond wordt verplaatst naar 1 
maart. De leerkrachten van de MR gaan 
samen met de directeur overleggen over 
hoe deze praktisch wordt ingevuld. Het 
doel is om ouders meer te betrekken bij 
wat we doen op school. Thema: onderwijs 
beleven in de praktijk 

 

6. Verantwoording vrijwillige 
ouderbijdrage AC 

We vragen de AC om deze 
verantwoording op papier te zetten. Er 
wordt binnen nu en twee weken een mail 
gestuurd naar de ouders met daarin de 
verantwoording van de AC gelden en het 
jaarverslag van de MR. 

7. Lichtenbeek Advies 

Tips voor inclusiever maken van 
inloopmiddagen:  

- Speurtocht door de verschillende 
lokalen. Zo ook door de 
Lichtenbeek lokalen 

- Geïntegreerd optreden met álle leerlingen 
(Esdoorn + Lichtenbeek) waarbij alle 
ouders worden uitgenodigd. Misschien in 
de Kik? 

 

8. Mededelingen/rondvraag Linda: We hadden twee vacatures open 
en die hebben we gelukkig kunnen 
invullen 



 
Marloes: graag nog even een 
voorstelrondje omdat niet iedereen 
bekend is. 

Vincent: Er is vervanging gevonden voor 
het zwangerschapsverlof van Nathalie. 

Marijke: is er misschien budget om ons 
wat sterker te profileren via bijvoorbeeld 
de website. 

Deel 2; zonder Vincent  

9. Vaststellen jaarverslag MR afgelopen 
jaar * 

Akkoord na kleine aanpassingen 

10. Voorstellen van de MR aan de ouders Marijke maakt een opzet. Iedereen levert 
een foto en wat tekst. Dit komt bij het 
verslag met de verantwoording van de 
AC-gelden en het jaarverslag van de MR.  

11. Vaststellen jaarplanning MR * Akkoord na kleine aanpassingen 

12. Inventarisatie punten volgende MR  

13. Sluiting   

*= zie bijlage 
 
De volgende MR vergadering is maandag 19 december ‘22.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom. Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u mailen naar mr.esdoorn@wonderwijs.nl 

Vergaderstukken kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar mr.esdoorn@wonderwijs.nl.  

De notulen van de vorige vergaderingen kunt u hier vinden. De notulen worden altijd eerst 
goedgekeurd in een volgende MR voordat ze op de website worden geplaatst. 
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