
   

 

   

 

 Medezeggenschapsraad SWS Oostermoer 
 

Notulen MR vergadering  
 

Datum  
 

07-09-2022  
 

Tijd  
 

19.30uur 
 

Volgende vergadering 
 

Dinsdag 8 november 19:30 

 

Opening en vaststellen agenda 
 
 
Mededelingen team: 

- Goede start achter de rug. Over twee weken de omgekeerde oudergesprekken voor de groepen 3, 5 

en 7. 

- In oktober een verkeersdag 

- Subsidie voor het aanpakken van de basisvaardigheden. Het gaat om een bedrag van €900, - per 

leerling. Annemie gaat dit aanvragen.  

- Identiteitscommissie: raad van toezicht van Stichting Primah vraagt om uitleg van school hoe wij dit 

vormgeving ten aanzien van de Samenwerkingsschool. Dit kan in de vorm van een commissie, maar 

het bijvoorbeeld twee keer in het jaar tegen het licht houden in de MR is ook voldoende. Annemie 

heeft een eerste aanzet gemaakt en de MR kan hier iets van vinden. Bij de volgende vergadering 

komt dit op de agenda. 

- Vanuit de overheid moet er voor 1 oktober een draaiboek Covid gemaakt zijn.  

 

Notulen: 

Vastgesteld en kan op website geplaatst worden. 

 

Actiepunten: 

Actiepunt groen onderhoud staat nog open en is doorgeschoven naar november. Initiatief voor het in 

gang zetten van een nieuwe RI&E ligt bij de werkgroep. 

  

Ingekomen en verzonden stukken: 

- Identiteitscommissie. 

- Subsidie voor Basisvaardigheden 

 

Vergaderdata / taakverdeling/ jaarplanning: 

vergaderdata: 

Dinsdag 8 november 19:30 

Dinsdag 13 december 19:30 

Dinsdag 7 februari 19:30 



   

 

   

 

Dinsdag 21 maart 19:30 

Woensdag 31 mei 19:30 

Woensdag 5 juli 19:30 

Concept jaarverslag + vaststelling: 

Is vastgesteld. 

Zicht op onderwijskwaliteit (schooljaarplan): 

 Naar de volgende MR vergadering. 

Scholingsbehoefte MR leden: 

Op dit moment niet 

Invulling informatieavond/Zakelijke ouderavond: 

Ouderavond vindt plaats tussen 18:00 en 20:00 in de vorm van een inloopavond. 

Kinderen kunnen mee om hun ouder rond te leiden. 

MR en OR krijgen een gezamenlijke plek in de hal. 

Voorstel is om bij de OR en MR de koffie en thee te plaatsen. 

Er wordt een poster gemaakt. 

Ambities: 

Vergadering kort en to the point 

Ouderbetrokkenheid vergroten 

Zichtbaarheid in de nieuwsbrief 

 

GMR: 

Op de website staat nieuwsbrief juni 2022. Vacature kleine school in ingevuld door iemand van De 

Drift. Verder geen bijzonderheden. 

 

Rondvraag: 

De opmerkingen voor de schoolgids te hebben verwerkt. 

Er wordt aangegeven dat er dit schooljaar een eindfilm wordt gemaakt i.p.v. een eindmusical in 

groep 7-8, sommigen vinden dat jammer.  

Het aanbod van vegetarisch eten beperkt is tijdens activiteiten.  

Sluiting: 

Vergadering gesloten om 20:51 

 

 

 

 


