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Agenda: 29-3-2022 

Aanwezig: Suzanne – Marja – Gaby – Marieke – Maikel – Kitty – Lynn  

Toehoorders: Miranda van Eeten – Iris Vugts – Carla van Zon  

Afmeldingen:   

 

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

PIT  Maikel/Suzanne/Lynn Suzanne  Lynn 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie   

19:00 uur Trendanalyse Cito  - openbaar (Marieke) 

Doel:  De MR en toehoorders worden geïnformeerd over de trendanalyse Midden Cito toetsen  

      

19.30 uur Opening (Suzanne) 

- Notulen  

- Algemene mededelingen (nieuwe ruimte – afsluiting Corona – Efteling – werkdrukmiddelen) 

- Personele mededelingen  

 

  Terugkoppelen Efteling naar 

OV/event:  

-groepsindelingen met ouders 

delen is wenselijk  

-regels meer eenduidig 

communiceren – wel of geen 

snoep etc.  

 

Half april wordt gestart met de 

bouw van de nieuwe ruimte.  

 Lynn  

19.45 uur Start formatie 2022-2023 (Maikel) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over de start van de formatie. 
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  Gaby geeft aan dat de groep 

7 ouders zorgen hebben over 

het husselen van deze 

groepen richting groep 8.  

   

20.00 uur Verkiezingen MR (Suzanne) 

Doel: De samenstelling van de MR volgend schooljaar wordt besproken.  

  Kitty vanuit de oudergeleding 

en Lynn vanuit de 

personeelsgeleding willen 

stoppen.  

Er wordt voor Lynn een 

vervanger gezocht en voor 

Kitty wordt een berichtje op 

social schools gezet en er 

wordt actief benaderd. Bij 

meerdere aanmeldingen 

worden er verkiezingen op 

touw gezet.  

 

Gaby gaat meekijken bij de 

GMR om te kijken of het 

passend is en maakt dan een 

beslissing.  

 Lynn/Suzanne  

20.15 uur Schoolontwikkeling/ KWT (Maikel) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over de herinrichting van het management en de KWT’s.  

 

  Floor en Marieke gaan in de 

toekomst samen de rol 

dragen van zorgcoördinator.  

   

20.30 uur Opvang Oekraïense kinderen (Maikel) 

Doel: We bespreken de gang van zaken rondom de opvang van Oekraïense kinderen bij ons in de stichting.  

  Maikel zit mee in het platform 

wat mee denkt over de 

plaatsing van de Oekraïense 

kinderen die nu in Emmaus 

zitten. Op het moment dat 

 Maikel  
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hier meer lijn in komt zet 

Maikel de communicatie 

breder uit.  

20.45 uur Rondvraag (Suzanne) 

  

       


