
2022/2023 

Agenda MR-vergadering  
Datum: 23-01-2023 
Tijd: 19.30 uur 

Aanwezigen: Rien, Linda, Joyce, Tim, Lisette, Rolf 
Afwezig met afmelding:  

Opening en welkom 
 

Notulen vorige vergadering 
 
MR: goedgekeurd 
OR : 
GMR:  
MOT: 
 

Binnengekomen post/vragen 
-  Meerlanden komt papierbakken legen rond schooltijd, als de kinderen naar school komen. 

Dit levert gevaarlijke situaties op. Kan dit op een ander tijdstip?  
o René pakt dit op. De Meerlanden kan de route niet verleggen. Er komt aandacht 

voor parkeren en veiligheid rondom de school. 
 

- Vacature voor nieuw MR-lid (team) nog open: in de memo van komende vrijdag komt weer 
een oproep voor het team te staan. Aanmelding is voor het nieuwe schooljaar. Dit 
schooljaar kan er dan alvast meegekeken worden. 

 
- Vraag vanuit kleuterbouw: Of de ouders weer het plein op mogen, het staat nu nogal vol op 

het voetpad langs het plein.  
Voor de leerkrachten is het overzichtelijker om de kinderen op deze manier naar huis te 

 laten gaan. Het heeft niet veel meer te maken met corona. Tim bespreekt het met René.  
 

- Meer bekendheid over de MR en taken bij de ouders creëren. Bijvoorbeeld in de Jozefflitsss. 
Joyce werkt een plan uit om dit te gaan doen. Voor de aankomende flitsss sturen we de link  

 
Mededelingen Team 

 

- Later dit schooljaar nieuwe vacature voor adjunct-directeur. 
- Sanne gaat de Jozefschool verlaten. Ze werkt tot aan de voorjaarsvakantie. 

Directie/MR overleg 
 

René schuift later in het schooljaar aan, wanneer er meer inhoudelijke beslissingen genomen moeten 
worden. 

25 mei iedereen uitgenodigd voor speciaal directieberaad. 

 



Update bestuur SKOA  
Er is een nieuwe RVT met een tijdelijke bestuurder. Opvolger komt na de zomervakantie.  

De GMR heeft tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van de bindende voordracht. Deze voordracht 
wordt in de loop van dit schooljaar ingevuld. Wellicht door iemand van de nieuw toegetreden rvt-
leden. 

Jaarplan MR (zie bijlage) 
 

Verkiezingen MR 

Schoolplan 

Schoolgids voor komend schooljaar 

 

Taakverdeling MR 2022-2023 
 
Voorzitter: Rien van Beemen 
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom 
Secretaris: Lisette Nielsen  
PR/Website/Jozefflits: Joyce Curière 
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Linda Groenewoud 
GMR: Tim Hogenboom(namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding) 
ARBO: Tim Hogenboom 
Schoolgids: Linda Groenewoud en Joyce Curière 
Klachtencommissie: Judith Verbeek (namens teamgeleding) en Ruben 
(namens oudergeleding) 
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden 
OR Contactpersoon (MOT): Lisette (namens teamgeleding) en Ruben (namens oudergeleding) 
Kascontrole OR: Rolf Bosch 
Directie/MR-overleg: Rien van Beemen en Tim Hogenboom 
Overblijfcommissie (TSO): Rolf Bosch 
Notulist: Lisette Nielsen 
 
 

Vaststellen data MR vergaderingen schooljaar 2022-2023 
Maandag 23 januari 
Donderdag 23 maart  
Donderdag 25 mei Speciaal directieberaad 
Donderdag 1 juni 
 

Rondvraag  
 
Geen rondvraag. 


