
Notulen MR
Datum: 31 oktober 2022 Voorzitter: Keith
Aanvang: 19:37 Notulant: Leon
Plaats: Boxtel

Notulen

Opening

Keith opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen Leontine

- Leerkracht van groep 5 is rustig aan het opbouwen voor de klas.
- We zijn helaas uitgeloot voor de subsidieaanvraag voor verbreding van de

basisvaardigheden.
- De junior MR is gestart (was leerlingenraad). 8 leerlingen met begeleiding van

2 leerkrachten denken mee over onze school, komen met ideeën én
bedenken een activiteit voor de hele school in de laatste schoolweek.

- Half november heeft Leontine een afspraak met de controller van de stichting
om de begroting te bespreken.

- De gevelkozijnen zullen worden hersteld. Tijdpad si nog niet precies bekend.

Ingekomen en verstuurde post

De notulen van de GMR zijn binnengekomen

Agendapunten met Leontine

- Ondernemingsplan, heet het jaarplan 2022-2023 van de school. Hebben we
in juli ontvangen en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering (zie
actielijst). Daarna wordt dit op de jaarplanning van de MR geagendeerd in
september.

- Begroting MR is in principe akkoord, maar de vraag is of we de 2 cursussen kunnen
spreiden omdat de kosten daarvoor voor school zijn en niet voor de stichting.

- School Ondersteunings Plan (SOP) 2022-2026 is nog niet door alle MR-leden
gelezen en wordt dus doorgeschoven naar 21 november.

Agendapunten zonder Leontine

- Jaarverslag MR, na een paar kleine aanpassingen wordt deze goedgekeurd
en kan op de schoolsite worden geplaatst.

- Begroting MR, besproken en Leon gaat met het nieuwe voorstel naar Leontine.
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Notulen MR
Besloten agendapunt

Een flinke tijd besteed aan een onderwerp waar wij als MR meer over willen weten.
Een aantal vragen opgesteld en deze gaan naar Leontine.

Vaststellen datum en agenda nieuwe vergadering

- Maandag 21 november om 19:30 uur. Janina notuleert.
- Jaarplan 2022-2023.
- Schoolbegroting (Leontine) wordt doorgeschoven naar 16 januari 2023.

Rondvraag

Geen vragen

Sluiting

Om 21:41 sluit de voorzitter de vergadering

Actielijst

Wat Wie Wanneer
Jaarplan 2022-2023 Allen 21 november bespreken
School ondersteunings
profiel (SOP) 2022-2026

Bas en Keith Vóór 21 november op-
en aanmerkingen
doorgeven aan Leontine

Jaarverslag MR op
schoolsite

Leon z.s.m. (ná aanpassingen)

Begroting MR bespreken
met Leontine

Leon Vóór 21 november

Besluiten

Wat Wanneer
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