
 
 

Pagina 1 van 2 Pieter van der Plasschool   

Notulen naam bijeenkomst  

Medezeggenschapsraad Pieter van der Plasschool  

Datum aanvang en einde 

17-05-2022 19.30 uur tot 21.00 uur 
 

 Aanwezig: Els, Erik, Willeke, Petra en Gina 
Afwezig met kennisgeving: Katinka  
 
 

 

1. Opening en mededelingen 

Opening door Erik;  
Erik vertelt hoe hij de vergaderingen opent op zijn werk. Dit doen ze aan de hand van een ‘check-in’. Dit 
is bedoeld om even te landen in het hier en nu en hetgeen te delen waarvan je denkt dat het ertoe doet 
vooraf aan de vergadering. Waar zit je met je gedachten, deel dat, zodat iedereen zich daarna kan 
focussen op de vergadering. Door dit te delen, kun je elkaar beter (leren) begrijpen. Wij zijn gestart met 
een ‘check-in’.  
 
 

2. Ingekomen stukken/ bespreekpunten 

- Verkiezingen MR:  

Op maandag 23 mei a.s. sluit de deadline voor de ouders om een motiverende brief te schrijven, 

mochten ouders zich verkiesbaar willen stellen.  

Gina stelt zich opnieuw verkiesbaar voor een volgend termijn van 3 jaar. Er zijn geen andere 

leden uit de personeelsgeleding die zich verkiesbaar willen stellen. Collega’s is gevraagd te 

mailen om Gina te herkiezen. Het is de bedoeling dat iedereen meestemt. Hiervoor heeft het 

team tot maandag 23 mei a.s.  

 

- Schoolformatieplan:  

De vragen zijn toegelicht door Els naar tevredenheid van de MR.   

 

- Leerlingen tevredenheidonderzoek: 

We hebben een gemiddeld cijfer van 8,4. Dat is een mooi resultaat.  

 

3. Rondvraag aan de directeur  

a.  De ingekomen stukken (punt 2) hebben we gezamenlijk besproken.  

b. Overig: -  

 

4. Nieuws van de directie en het team (door de directeur) 

a.  Personeelszaken: De directie is druk bezig met de formatie voor komend schooljaar.  

b.  overige zaken: -  

 
5. Verslag vorige overleg 

- De notulen ‘MR 15-03-2022’ is reeds goedgekeurd (via de mail).  
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6. Instemming / advies 

 

Onderwerp  status Door 

Verkiezing MR-lid 

oudergeleding 

In behandeling  Willeke, Gina en Katinka 

 
     

7. Nieuws uit de OC 

Door Gina:  
- Geen nieuws vanuit de OC. 

 
8. Nieuws uit de GMR  

Door Erik:  
- Verslag van de GMR hebben we ter informatie ontvangen.  

 
9. Rondvraag 

- Gina vraagt wie er komend schooljaar voorzitter zou willen worden, omdat de huidige voorzitter 

de MR verlaat per nieuw schooljaar. Erik heeft aangegeven graag voorzitter te willen zijn. 

Hiermee hebben wij allen ingestemd.  

 
10. Datum voor de volgende vergadering: 

Datum: 28 juni 2022  
Agenda door: Katinka en Gina  
Opening door: Gina 
 
Notulist: 
 

Gina mei 2022 
Willeke juni 2022 
 
 
 

Uit 
vergadering 

 
Besluiten 2020-2021 

16-01-2020 Nieuwe taakverdeling MR is vastgesteld 

16-01-2020 Verslag 26-09-2019 wordt vastgesteld 

15-06-2020 Verslag 16-01-2020 wordt vastgesteld 

15-06-2020 De MR stemt (onder voorbehoud) in met het vaststellen van de ouderbijdrage 

15-06-2020 Met de begroting OC wordt (onder voorbehoud van vragen naar tevredenheid 
beantwoorden) ingestemd 

15-06-2020 Uitslag personeelstevredenheidsonderzoek wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 POS wordt ter kennisgeving aangenomen 

15-06-2020 Werktijden, verlofregeling incl. vakantierooster wordt ter kennisgeving aangenomen 
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15-06-2020 De eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op 22 september 
2020. 

22-09-2020 Taakurenbeleid/werkverdelingsplan positief advies (ouders) en instemming (personeel) 

22-09-2020 GMR-planning 2020-2021: info wordt opgevraagd 

22-09-2020 Werktijden, verlofregeling, vakantieregeling ter kennisgeving 

22-09-2020 Nieuws GMR ter informatie 

22-09-2020 Taakverdeling MR-leden vaststellen 

22-09-2020 Activiteitenplan vaststellen 

22-09-2020 Verslag 25-06-2020 vaststellen 

22-09-2020 Scholingsbehoefte inventariseren 

22-09-2020 Werkverdelingsplan ter instemming/advies 

22-09-2020 Plan tussenschoolse opvang ter instemming 

25-01-2021 Begroting OC is vastgesteld 

25-01-2021 Begroting Pieter v/d Plasschool is mee ingestemd 

22-06-2021 Pos schoolrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Pos ouderrapport ter kennisgeving aangenomen 

22-06-2021 Nationaal Plan Onderwijs ter kennisgeving aangenomen 

30-11-2021 Begroting OC bespreken 

17-05-2022 Leerlingtevredenheidonderzoek besproken 

17-05-2022 Schoolformatieplan besproken 

 

 


