
Basisschool
De Fonkeling
Doyennéperenlaan 1
3452 EC Vleuten
030 – 2027600

AGENDA MR-vergadering 
Vergadering
nummer 

01 (schooljaar 2022-2023) Datum Maandag 10 oktober 2022

Locatie de Fonkeling Tijd 19.30 – 21.00 MR
Voorzitter Mariëlle
Notulist Sanne
Tijdbewaker Susanne V

Aanwezig MarIëlle, Susanne V, Susanne R, Manon

Afwezig -

Notulen 10-10-2022

Data MR vergaderingen

We stellen de data van de MR vergaderingen voor dit jaar vast.

Datum

Maandag 10 oktober 2022

Maandag 28 november 2022

Maandag 16 januari 2023

Maandag 6 maart 2023

Maandag 3 april 2023

Maandag 22 mei 2023

Maandag 19 juni 2023

Ingekomen stukken

We bespreken de ingekomen stukken.

We hebben meerdere aanmeldingen gekregen voor de oudergeleding van de MR.

MR ouder delegatie

We gaan verkiezingen uitzetten van de nieuwe ouders die zich hebben aangemeld.



We kiezen ervoor om deze verkiezingen online uit te zetten. Ouders kunnen stemmen via een online

formulier. Sanne maakt dit formulier. De twee ouders met de meeste stemmen zullen plaatsnemen in

de MR.

Tijdspad:

Susanne R mailt ouders voor het schrijven van een voorstelstukje. Ouders leveren deze uiterlijk 16

oktober in.

Maandag 17 oktober gaan we de verkiezingen uitzetten. Deze zal Mariëlle verspreiden.

Ouders kunnen stemmen tot 31 oktober, daarna zullen we de nieuwe MR leden bekend maken.

Kwaliteitskaart Corona

Opmerkingen en vragen vanuit de MR zijn verwerkt in de kwaliteitskaart.

De overheid bepaald welke fase ingaat. Wij volgen dit als school.

Er is ook een digitaal onderwijs kwaliteitskaart gemaakt. Sanne gaat hier naar kijken vanuit de rol als

ICT coördinator. Op de volgende vergadering wordt deze kaart ook in de MR gedeeld en besproken.

Wat wordt ons doel dit jaar met de MR

We starten dit jaar als nieuwe school met een nieuwe MR. We focussen ons dit jaar op het

neerzetten van een goede samenwerking tussen school en de MR. We maken een jaarplanning die

ons een richtlijn geeft wat er gaat komen dit schooljaar. Manon gaat met Mariëlle zitten om te

bespreken welke punten hier op komen te staan.

Volgende vergadering

- Notulen vorige vergadering vaststellen

- Nieuwe MR leden welkom heten

- Corona kwaliteitskaart kort terug laten komen

- Digitaal onderwijs kwaliteitskaart bespreken

- Rolverdeling

- MR reglement

- Jaarplan

- Aanspreekpunt GMR

- Taakverdeling

- Foto MR maken + voorstelstukjes voor de website


