
 

 

 

 

Notulen 19 september 2022 
!  

Deelnemers 
Ahlam, Anita, Carian, Maryam, Salima, Sandra, Michiel, Willem, Youssef 

Voorzitter: Carian  

Notulist: Sandra  

Agenda 

Punt 1: Start vergadering  
1. Leden stellen zich voor.  
2. Medezeggenschapsstatuut van STWT wordt uitgedeeld en toegelicht.  
3. Notulen vergadering 21 juni worden goedgekeurd. Notulen voor ouders worden op de 

site gezet. Actie: Carian.  
4. Ahlam vertelt dat zij een nieuw GMR-lid is. 

Punt 2: Communicatie   
1. MR bestaat uit oudergeleding en personeelsgeleding. MR communiceert altijd namens 

beide geledingen.   
2. Mbt beleidsstukken (etc). Indien iemand iets mist/vragen/aanvullingen heeft dan cc naar 

de andere leden.  Nb. Inhoudelijke discussie wordt (tenzij anders afgesproken) aan de 
vergadertafel gevoerd.  

3. Er wordt een mailgroep MR gemaakt. Actie: Carian.  

Punt 3: Jaarplan 2022-2023 
1. De volgende aanvullingen en tekstuele wijzigingen worden opgenomen:  

a. MR wordt opgenomen in het tijdspad 
b. Thema-ochtenden  
c. Spelend leren ipv beweging leren  
d. Thematisch leren in plaats van spelend leren (in de bijlage) 
e. Tijden mbt 1e, 2e en 3e helft van de schooldag 

Actie: Michiel.  
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Punt 4: NPO-plan  
1. In oktober vindt de tussenevaluatie plaats. MR wil graag weten wat de resultaten van de 

diverse activiteiten zijn. Maw wat is de stand van zaken mbt geformuleerde doelen. 
Verder is de MR benieuwd of er ook nieuwe plannen/ideeën zijn mbt NPO gelden.  

N.b. mbt NPO-plan heeft MR instemmingsrecht.  

Actie: Michiel  

Punt 5: Formatieplan  
1. Oudergeleding heeft de indruk dat er, in tegenstelling tot wat er in het formatieplan staat, 

klassenassistenten 2 dagen per week voor de groep staan. Michiel gaat dit uitzoeken. 

Actie: Michiel		

Punt 6: Ouders in de school  
1. Ouders contateren dat de ‘deurwachten’ zich niet houden aan de gemaakte afspraken. 

MR stelt dat afspraken helder zijn geformuleerd en verzoek Michiel om het deurteam te 
herinneren aan de gemaakte afspraken.  

Actie: Michiel.  

De volgende agendapunten schuiven door:  
1. Coronabeleidsplan 
2. Klimaatbeheersing  
3. Communicatie formatieplan 
4. MR-cursus 
5. Data vergaderingen 

 
 
 


