
 
 

Notulen vergadering  

Medezeggenschapsraad  

 
Datum: 18-01-2023, 19:30  

Locatie: De Familieschool  

Aanwezig: Karina, Kevin, Dolly, Maaike, Kaylee, Freek, Marian  

Gasten:  

Afwezig: - 

Notulist: Karina  

1. Maaike opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Er zijn geen mededelingen binnengekomen.  

3. De notulen is vastgesteld en staat al op de website.  

De actiepuntenlijst wordt nagelopen en is weer actueel.  

4. Mededelingen van de directie (Marian)  

a. Marian presenteert de meerjarenbegroting en deze is goedgekeurd door de MR. 
Maaike tekent deze vrijdag.  

b. Het vakantierooster schooljaar 2023/2024 wordt voorgesteld en besproken. 
Hierover later dit jaar meer.  

c. Vanuit de Blosse Expeditie willen ze ook de kinderen erbij betrekken en kunnen de 
kinderen nadenken over hun toekomst. Dit kunnen zij verwerken in een  

tekening/verhaal/blog en dit wordt meegenomen in de Blosse expeditie.  
d.  De school bestaat halverwege dit jaar 100 jaar. De werkgroepen zijn druk bezig 

met het vormgeven van het 100 jarige feest, later komt hier meer informatie over. 
e. Personeel blijft erg karig in het onderwijs zo ook bij ons op school, maar elke keer op 

de valreep komt het steeds nog goed waar we enorm dankbaar voor zijn.  

5. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken  

a. Weinig van de GMR binnen gekregen, ze zijn nog steeds op zoek naar een GMR-lid.  

6. WVTTK  

Karina stopt einde van dit schooljaar als MR-lid, hierdoor komt er weer een 
vacature beschikbaar. vanaf 1 augustus.  

Om 20.40 uur sluit Maaike de vergadering  
Volgende vergadering is op 22 maart om 19.30 uur in de koffiekamer van de Familieschool. 
(aanpassen in de kwieb agenda).  
Kaylee zal dan notulist zijn.  
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Notulen vergadering  

Medezeggenschapsraad  

Actiepuntenlijst  

Datum  Onderwerp  Wie  Status 

12-11-
2021  

Notulen op MR-website  

bijwerken 

Maaike/Jeroen  Doorlopend 

12-11-
2021  

GMR-vergadering en agenda in de gaten 
houden 

 
Doorlopend 

12-11-
2021  

Aanpassen MR-acviteitenplan volgend 
schooljaar 

Maaike/Jeroen  Doorlopend 
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