
 

 

 

 

Notulen MR Donderdag 16 

september 2021 

 

Aanwezig: Marleen Verhagen, Eva 

van der Feer, Natasja Frijlink en 

Maurice van Irsel 

Notulist: Maurice van Irsel 

Deel 1 MR + directie 

1) Opening 
 

Margot Giel sluit aan bij deze vergadering om zich voor te stellen. Zij treedt toe tot onze MR. 

We hebben haar gevraagd of ze interesse heeft om de vacature in te vullen die is ontstaan 

binnen de oudergeleding sinds het vertrek van Marissa. De benadering van Margot heeft 

plaats gevonden conform artikel 14.1 (Medenzeggenschapstatuut en reglement GMR Inos).  

Natasja en Maurice stellen zich ook kort voor aan Margot. 

 

2)   Mededelingen 

 

Marissa heeft besloten haar functie neer te leggen. Dit omdat de MR te veel werd in 

combinatie met andere bezigheden. 

PR commissie: 4 ouders willen dit doen maar dit kan niet los bestaan van de MR, We moeten 

daar met hen over denken. Hoe zij (en wij) dat in willen gaan vullen.  

Ouders willen ook een bijdrage leveren aan de uitstraling van de school. bijvoorbeeld door 

een keer de omgeving van de school op te ruimen / schoon te maken. 

 

3)   Vormgeving oudercontactmoment wk 4 schooljaar 

 

Laatste persconferentie is leidend; versoepelingen laten dit toe. Inloopmiddagen heeft in het 

team de voorkeur. In de laatste week van september, behalve de dinsdag (studiedag). Het gaat 

dan aansluitend gebeuren op de schooltijden tot 16.30u of in verder overleg met het team. 

 

4)   WVTTK deel 1 

 

Marleen licht toe aan Margot hoe het er nu voor staat op school MR-technisch. Ze zorgt voor 

een 'welkomstpakket' MR. Vragen of Bart (ict) Margot toegang kan verlenen tot MR 

omgeving Rosmolen en Marissa eruit kan halen. 

 

Deel 2 MR 

 

5)   Notulen 14 juli 2021 

 

Akkoord na kleine aanpassing.  

 



6)   Voorbereiding 12 oktober (input aan GMR) 

  

Actiepunt Marleen richting GMR: geen behoefte  informeel contactmoment en graag nog 

terugkomen op uitleg structuur financiën, hoe lees je gedeelde excel-stukken met 

begrotingscijfers? INOS specifiek.  

Open vraag voor: hoe andere scholen PR-commissie hebben opgezet en hoe de link loopt met 

de MR? 

 

7)   Samenstelling MR + Taakverdeling 

 

Margot treedt toe, samen met Marleen zijn zij de oudergeleding. Eva en Maurice vormen 

samen de personeelsgeleding. Marleen blijft voorzitter van de MR. Iedereen is hiermee 

akkoord. Marissa wil wel graag nog een keer afscheid nemen, Marleen inventariseert op 

welke manier dat zij dat het liefste wil doen. 

 

8)   Aftreedschema MR 

 

2023: Eva en Margot 

2025: Marleen en Maurice 

 

9)   Vergaderdata 2021 - 2022 

 

Donderdag 21 oktober om 15.30u  

Donderdag 9 december om 16.00u 

Woensdag 2 februari om 20.00u 

Donderdag 7 april om 16.00u  

Donderdag 19 mei om 16.00u  

Woensdag 29 juni om 20.00u 

Donderdag 14 juli om 16.30u 

 

10)   Voorbereiding MR-vergadering oktober  

 

Individueel nadenken wat we op willen gaan pakken.  

 

 


