
Notulen MR De Dijk

Datum: 20 September 2022
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Gio, Marieke, Agnes,  Marianne en Loes
Afwezig: Geen
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes

__________________________________________________________________________________
Agenda

1. Welkom en opening
2. Opmerkingen vorige notulen
3. Ingekomen stukken
4. GMR
5. Jaarplanning MR incl vergaderdata
6. Activiteitenplan (wordt via Nicole gedeeld)
7. Jaarverslag MR (moet Agnes nog maken)
8. MR begroting
9. Taakverdeling MR
10. Vanuit de directie:

a. Verkeerssituatie Waterkeringsweg
b. Aanmeldingen 4-jarige
c. Groep 8 - gepersonaliseerd werken
d. Info avonden
e. studiemomenten en subsidie bewegend leren

11. Rondvraag

1. Welkom en opening
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Opmerkingen vorige notulen
Geen

3. Ingekomen stukken
Geen



4. GMR
Tijdens de scholing zijn er dingen toegezegd maar die worden nog niet nagekomen.
Vergaderdata zijn wel aan ons doorgegeven maar wij hebben nu niet 2 weken voor hun vergadering
de stukken ontvangen. Hierover gaan wij weer contact over opnemen.
Actiepunt => email naar Melissa door Agnes/Nicole

5. Jaarplanning MR incl vergaderdata

GMR MR
3 Okt 20 Sept
21 Nov 8 Nov

20 Dec (extra indien nodig)
6 Febr 24 Jan
3 Apr 21 Mrt

16 Mei
19 Jun evt stukken GMR via mail bespreken

27 Jun (extra indien nodig)
7 Juli etentje

De jaarplanning wordt nog gedeeld en komt tevens in het activiteitenplan te staan.

Actiepunt => Nicole deelt de jaarplanning

6. Activiteitenplan (is via Nicole gedeeld)
- Activiteitenplan updaten nav MR cursus

Actiepunt => iedereen levert de punten aan die toegevoegd kunnen worden voor de volgende
vergadering bij Nicole

7. Jaarverslag MR (moet Agnes nog maken)
Agnes gaat deze maken en deze zal af zijn voor de volgende vergadering.

Actiepunt => Agnes maakt en deelt hem voor 8 November

8. MR begroting
Marianne gaat deze maken en deze zal af zijn voor de volgende vergadering.

Offerte flyer opvragen.

Actiepunt => Marianne maakt en deelt hem voor 8 November
Nicole vraagt offerte flyer aan

9. Taakverdeling MR
Voorzitter: Nicole



Secretaris: Agnes
Penningmeester: Marianne
Vice-voorzitter: Loes
Website: Gio/Ilona (notulen, werkplan, archiveren)
Contactpersoon OR/Directie: Marieke (incl nieuwsbrief)

10. Vanuit de directie:
a. Verkeerssituatie Waterkeringsweg

- Vraag van ouders om naar de verkeerssituatie op de waterkeringsweg te kijken.
De directie is bezig met een knipperlicht.

b. Aanmeldingen 4-jarige
- Het loopt nog steeds storm met aanmeldingen. Een stop is niet gewenst. Maarten is in

gesprek met de gemeente over een oplossing.
c. Groep 8 - gepersonaliseerd werken

- Gio geeft ons uitleg: het is een gewenning voor zowel de leraren, leerlingen en ouders is. Er is
geluisterd naar signalen van kinderen en ouders. Er heerst nu rust in de gang en kinderen
weten inmiddels hoe het werkt. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt hiermee
gestimuleerd. Nio en eindtoets worden het lokaal van groep 6 gedaan. Agnes heeft namens
de MR vandaag meegekeken en is positief verrast. Ouders kunnen ook aan haar vragen
stellen over haar ervaring.

d. Info avond groep 8
- Ouders  van groep 8 hebben kritische vragen gesteld tijdens deze avond. De kijkochtenden

werken positief op ouders. Begin nov komt er een evaluatieavond. Agnes zal ook hierbij
aanwezig zijn. Overige informatieavonden rustig verlopen.

e. studiemomenten en subsidie bewegend leren
- School heeft subsidie bewegend leren extra te stimuleren. Hier gaan studiemomenten voor

worden ingezet om de extra mogelijkheden te bekijken.

11. Rondvraag
Geen

Actiepunten:
- Email naar Melissa door Agnes/Nicole
- Nicole deelt de jaarplanning
-
- Iedereen levert de punten aan die toegevoegd kunnen worden voor de volgende vergadering

bij Nicole
- Agnes maakt en deelt Jaarverslag voor 8 November
- Marianne maakt en deelt de MR begroting voor 8 November
- Nicole vraagt offerte flyer aan

Vergaderdata:
20 sept - Nicole
8 nov - Marieke
20 dec - Agnes



24 jan - Loes
21 mrt - Gio
16 mei - Marianne
27 juni - Maarten + 7 Juli


