
Notulen MR vergadering 11 oktober 2022  

Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke Colenbrander 

(notulist). Afwezig: Ruud Leuverink. 

Agendapunten: Besproken: Actiepunten: 

1 Opening en 
mededelingen  

Kim opent de vergadering om 19.04 
uur. Speciaal welkom aan Aafke 
(nieuwe leerlingenraad), Hannah (oude 
leerlingenraad) en collega Katja van den 
Berg die aansluiten bij onze vergadering 
namens de leerlingenraad. 

 

2 Welkom leerlingenraad Katja stelt Hannah en Aafke aan ons 
voor. Ze vertellen zelf dmv een 
woordweb wat de leerlingenraad 
allemaal doet. 
Ze hebben bv. een plan voor het 
gebruik van een speelveld naast de 
school. Er zijn toestellen uitgezocht en 
nu is het wachten op de vergunning. Ze 
nemen tops en tips vanuit alle groepen 
mee naar hun eigen vergadering. 
Belangrijke punten worden in een 
teamvergadering besproken en 
overgenomen of ingevoerd.  

 

3 Vaststellen agenda Vastgesteld.  

4 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Notulen van 6 september 2022 worden 
vastgesteld.  
 

Hanneke stuurt de 
notulen als PDF-
bestand naar Ruud. 
Theo/Kim: 
ontruimingsplan en 
incidentenformulier 
opnieuw op de 
agenda. 
Ruud: graag het 
document 
ontruimingsplan en 
incidentenformulier 
delen met Theo en 
Karien. 

5 Basis op orde (nieuwe 
rekenmethode) status 

We zijn ermee begonnen. Groep 3 t’m 5 
werkt met de papieren versie, groep 6 
t’m groep 8 digitaal. Vragen over de 
methode zijn beantwoord door een 
vertegenwoordiger van de uitgever.  

 

6 MR agenda 2022-2023 
vaststellen  

10 januari 2023 wordt 11 januari 2023 
ivm gezamenlijke vergadering OV. 

Kim: de studiedag van 
6 maart 2023 moet 
worden gecheckt bij 
Ruud. 

7 Sectorplan Covid-19 Plan is gelezen. Aanpassingen worden 
aan Ruud doorgegeven. 

 



8 Ontruimingsoefening 
en incidentenformulier 

Ontruimingsplan: Er is een nieuwe 
versie uitgedeeld aan het team voor in 
de klassenmap. Er zal binnenkort een 
onaangekondigde ontruiming 
plaatsvinden.  
Incidentenformulier: Kim licht het 
formulier toe. Er wordt deze week aan 
het team medegedeeld hoe we 
daarmee gaan werken en waar je 
ingevulde formulieren moet bewaren. 

 

9  Oekraïne status Geen nieuws. 
Peuteropvang wordt ook vervolgd. 

 

10 Update GMR Karien licht besproken punten toe: 

• Nieuwbouw ’s-Heerenberg 

• Onderhoud gebouwen 
(integraal huisvestigingsplan) 

• Strategisch beleidsplan (doelen 
van 4 jaar voor de toekomst) 

• Plan Corona update  

• Samenstelling GMR 

• Notulen eind vorig schooljaar 

• Waarderingscyclus 
(gesprekkensysteem verdeeld 
over 3 jaar)  

• Enquête onder GMR leden is 
geëvalueerd 

Karien zal tzt de notulen delen.  

 

11 Rondvraag  Kim: 22 december 2022 aansluitend aan 
de kerstviering een gezellig samenzijn 
met OV en MR. 

Kim: gezellig 
samenzijn met OV, MR 
en team op 22 dec 
delen met team in 
interne nieuwsbrief. 
Hanneke: Paul 
Veldkamp benaderen 
voor gebruik kantine 
op 22 dec. 

12 Sluiting  Kim sluit vergadering om 20.08 uur.  

 

Volgende vergadering schooljaar 2022-2023:  

15 november 2022  

11 januari 2023, gezamenlijke start met de OV op Gaanderwijs, daarna eigen vergadering 

28 februari 2023 

4 april 2023 

16 mei 2023 

Reserve: 13 juni 2023 


