
MR- vergadering maandag 8 november 2021 

Opening, jaarverslag en notulen vorige vergadering: 

Jeroen is afwezig. Martijn neemt binnenkort contact met hem op.  

Martijn neemt voorlopig de rol als voorzitter op zich. 

Tijdelijke vervanging voorzitter: Artikel 3, lid 2 WMS: De MR moet tenminste uit vier leden bestaan. 

Op grond van lid 4 dienen de aantallen personeel en ouders gelijk te zijn. 

Jaarverslag: helder en duidelijk verslag. Op website plaatsen (actie Monique)  

Notulen: opmerkingen MT en MR zijn verwerkt. Op website plaatsen (actie Monique). Voor het team 

plaatsen we een link in de wekelijkse personeelsbrief. (actie Monique) 

Medezeggenschapsstatuut en huishoudelijk-reglement: 

Statuut: dit moet vernieuwd worden vanaf 2022 vanuit de KPOA 

Huishoudelijk reglement: alle MR-leden gaan dit document bekijken en reageren via de mail naar 

Martijn met op en aanmerkingen. 

Eén aanpassing moet er in komen: vanuit de personeelsgeleding is er een twee jaarlijks systeem van 

afvaardiging in de MR. 

Dit document komt terug op de vergadering van 31 januari 2022 (actie  Herna). 

Begroting MR: 

Het budget van de MR is vastgesteld op €250,-. 

MT aanwezig 

Begroting, NPO gelden: 

De eerste aanzet van de begroting wordt besproken en er wordt enige uitleg gegeven over de NPO-

gelden. 

MR: adviesrecht  

Professionaliseringsbeleid: 

Er zijn geen opmerkingen en/of vragen over het professionaliseringsbeleid, 

MR: instemming door personeelsgeleding (PMR). (Actie Herna) 

Schoolbezoek: 

Op 1 december vindt er een schoolbezoek plaats. De opzet van het schoolbezoek is gewijzigd. Dit 

gaat nu in de vorm van collegiale visitatie. Alle KPOA scholen zijn gekoppeld en gaan op bezoek bij 

elkaar. In het kader van “leren van elkaar”. Dit is een van de speerpunten van de KPOA.  

RI&E: 

De inventarisatie is bijna afgerond. Dit moet 15 december 2021 door Dennis aangeleverd worden bij 

de KPOA.  

Dennis stuurt het plan van aanpak naar de MR.  Het document komt terug op de agenda van 13 

december 2021 (actie Herna) 

PMR: instemming. Reacties via de mail naar Dennis. 

 



SOP: 

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP): Ineke geeft enige uitleg over het SOP. Dit document wordt 

jaarlijks aangepast door IB en MT en team. Twee weken voorafgaand aan de MR vergadering, 

ontvangt de MR dit document en er kunnen vragen/opmerkingen over gesteld worden. Dit 

document komt terug op de MR vergadering van 13 december 2021 (actie Herna).  

Stand van zaken Talentum:  

Geen bijzonderheden 

MR- vergadering (vervolg) 

Notulen GMR 27 september 2021: ter kennisgeving 

Er is geen afvaardiging vanuit Talentum.  

Einde vergadering 


