
 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

 

datum 23-11-2022 voorzitter Anouk van Basten 

tijd 19.00u penningmeester Hadassa de Rooy 

aanwezig Anouk, Anja, Hadassa, Karima, 

Choraima, Marloes, Christine 

secretaris Christine Schrama 

afwezig  tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Mededelingen 

n Langdurig zieke collega's zijn weer bijna 100% beter en aan het werk. 

 Er is wel een vacature is groep 6, Sophie heeft een andere baan en Juliet gaat met 

zwangerschapsverlof. 

Cindy staat nu voor groep6 er wordt gekeken voor hoe lang.  

 Ontbijtplan: 

Er wordt voor 16 kinderen een ontbijt/lunchtas gemaakt. Misschien dat er nog meer ouders zich 

aanmelden. Dit is altijd mogelijk! Dit loopt voor nu tot 31 januari.  

 Er kan een subsidie worden aangevraagd bij Jeugd Educatie Fonds voor verschillende zaken voor 

school en kind.  

 

ap 2 Communicatie/ stand van zaken / ingekomen e-mail MR 

n SchouderCom is overgenomen door Social Schools dit betekent dat er in de loop van het jaar een 

nieuwe app gedownload moet worden door alle ouders.  

 

ap 3 Verkeersveiligheid 

n De laatste conceptversie is besproken en de definitieve versie ligt nu bij de gemeente.  

Er moet wel een mail uit naar de ouders om de afspraken weer even helder te maken! 

 

ap 4 Schoolplan 

n Er moet een nieuw schoolplan worden geschreven voor 2023-2027 a.d.h.v. de koers van SCOL. 

Hierin moeten de speerpunten van de school. Voor 1 juni moet deze af zijn.  

 

ap 5 Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 

n Noodlokalen: Er zijn 2 offertes aangevraagd voor 4 noodlokalen (2 hoog). Waarvan 3 lokalen voor De 

Ley en 1 voor Leimundo. De grond is onderzocht of het stevig genoeg is voor de noodlokalen.  

 

ap 6 wat wie wanneer 

 Verkeermail naar ouders Christine 24-11-2022 

    

    

 



De volgende vergadering vindt plaats op: 

3. Woensdag 23 november 19.00u 

4.Woensdag 18 januari 19.00u   woensdag 11 januari 19.00u 

5.Woensdag 22 maart 19.00u 

6.Woensdag 10 mei 19.00u 

7.Woensdag 7 juni 19.00u  

 


