
Notulen MR vergadering 6 september 2022  

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

Colenbrander (notulist). 

Agendapunten: Besproken: Actiepunten: 

1 Opening en mededelingen  Kim opent de vergadering om 
19.00 uur. We wensen elkaar een 
fijn schooljaar toe! 

 

2 Vaststellen agenda Vastgesteld. Kim en Theo: 11 
oktober 
coronaprotocol 
agenderen.  

3 Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Notulen van 28 juni 2022 worden 
vastgesteld.  

Hanneke stuurt de 
notulen als PDF-
bestand naar Ruud. 

4 MR agenda 2022-2023 
vaststellen  

Zie hieronder.  

5 Ontruiming   We hebben een geplande 
ontruiming gedaan. Dit 
kalenderjaar volgt nog een 
geplande ontruiming. 
Leerkrachten weten dan alleen de 
week. Mogelijk nog een derde 
ontruiming met wat effecten 
(rook of obstakel). 
Het plan heeft een update gehad. 
Ruud heeft een 
incidentenformulier gemaakt voor 
ongevallen op school. 

Ruud deelt 
ontruimingsplan en 
incidentenformulier 
met MR. 

6  Oekraïne opvang status Ruud heeft van Wis & Wierig en 
PRO8 niets nieuws gehoord. 
Leerlingen kunnen instromen in 
een groep, maar verder hebben 
we geen ruimte om een groep op 
te vangen. Als de aanmelding 
toeneemt (ook van leerlingen uit 
andere landen), moeten we met 
W&W in gesprek.  
Het peuterlokaal is nog niet in 
gebruik genomen. De noodzaak is 
er nog steeds, maar de 
verbouwing en levering van 
meubilair laat op zich wachten. 

 

7 Onderstaande punten • Op 11 okt wordt de 
leerlingenraad 
uitgenodigd. 

• Informeel samenzijn: Kim 
pakt het op met Anne 
(OV).  

 



• Basis op orde, met name 
nieuwe rekenmethode. 
Hanneke en Kim bekijken 
wanneer en welke 
toevoeging zij kan doen 
voor een MR vergadering. 

• Karien merkt op dat een 
GMR-lid niet vanuit de 
MR hoeft te komen. GMR 
gaat dit ook bekijken 
(aantal leden en 
bespreekpunten). Wordt 
vervolgd. 

8 Rondvraag  • Ruud: de specialisten 
hebben een trotsgesprek 
gehad met Bart van Ent. 
Op deze manier werd 
Gaanderwijs 
gepresenteerd aan de 
nieuwe bestuurder.  
Kim licht het toe. Gesprek 
ging o.a. over visie. Er 
kwamen mooie, kritische 
vragen naar voren. Het 
was een fijn gesprek. 

• Karien: OV heeft weer een 
online ledenvergadering. 
MR wordt gevraagd 
zichzelf te presenteren. Is 
dit akkoord? Ja, blijft 
ongewijzigd. 

 

9 Sluiting  Kim sluit vergadering om 19.35 
uur. 

 

 

Volgende vergadering schooljaar 2022-2023:  

11 oktober 2022 

15 november 2022  

10 januari 2023 

28 februari 2023 

4 april 2023 

16 mei 2023 

Reserve: 13 juni 2023 

 


