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AGENDA MR-vergadering 
Vergadering
nummer 

01 (schooljaar 2022-2023) Datum Maandag 28 november 2022

Locatie de Fonkeling Tijd 19.30 – 21.00 MR
Voorzitter Sanne
Notulist Susanne R.
Tijdbewaker Manon

Aanwezig Mariëlle, Susanne V, Susanne R, Manon, Eke, Hassan

Afwezig -

1. Opening

We verwelkomen twee nieuwe ouders in de MR: Hassan Benahmed en Eke Buis.

2. Diversen
● Vaststellen agenda
● Notulen vorige vergadering vaststellen

● Mededelingen/ingekomen post
● Nieuwe MR leden welkom heten

3. MT en MR

● Kwaliteitskaart Corona: Digitaal onderwijs
○ We bespreken de kwaliteitskaart Corona.

● Schoolontwikkeling update
○ School is bezig met een traject onder begeleiding van Expertis op het gebied

van close reading. Daarnaast NKC.
● Begroting

○ We bespreken de begroting.
● Schoolgids

○ Dit stuk is ter informatie.
● Pestprotocol

○ Hierop moet de MR instemming geven. Gezien de korte voorbereiding zoeken
nemen we het stuk in de vergadering kort door en spreken af hem allen door
te nemen. deadline 7 december. Op basis van het type reacties volgt een
digitaal overleg (8 december 19:00) of handelen we het via e-mail af. (Actie:
allen). Vragen en reacties naar Susanne V.

● Schoolrapport SOP (schoolondersteuningsprofiel)
○ Voor dit stuk heeft de MR adviesrecht. Gezien de korte voorbereiding zoeken



nemen we het stuk in de vergadering kort door en spreken af hem allen door
te nemen. deadline 7 december. Op basis van het type reacties volgt een
digitaal overleg (8 december 19:00) of handelen we het via e-mail af. (Actie:
allen). Vragen en reacties naar Susanne V

Vraag vanuit het MT: hoe gaan we om met het kerstfeest? Volgens het protocol (fase 2
coronakaart) moeten leerlingen zelf hun eten meenemen. MR is akkoord om er bij gelijk
blijvende omstandigheden wel een buffet van te maken.

4. MR
● Rol/taakverdeling

○ Susanne V maakt een aangepaste taakverdeling (wie notuleert etc) obv de

volledige bezetting;

○ Susanne R neemt het voorzitterschap op, Sanne het secretariaat

● MR reglement

○ Eke past het reglement van MR Blink aan aan de Fonkeling, volgende keer

bespreken we het reglement.

● Jaarplan

○ Manon heeft een voorzet gedaan voor de jaarkalender. De geplande stukken

moeten voor elke vergadering gecheckt worden met Mariëlle of ze inderdaad

aan de MR voorgelegd kunnen worden.

● Aanspreekpunt GMR

○ Vanuit de Fonkeling zit een ouder in de GMR. We blijven graag op de hoogte

van wat bovenschools speelt. Sanne zoekt het uit.

● Foto MR maken + voorstelstukjes voor de website.
○ Allen graag een voorstelstukje naar Sanne sturen voor op de website (Actie:

allen)

5. Rondvraag en wvttk

Geen punten.


