
 

Notulen MR (online) Woensdag 9 juni 2021 

Tijd: 20:00 uur 

Aanwezig: Marleen, Marietje, Eva,  Maurice   

Extra aanwezig: Inge  (GMR) 

1. Opening – check in – hoe gaat het met iedereen? 
Iedereen deelt hoe het met hem/haar gaat. 

2. Mededelingen 
Geen 

3. Notulen 28 april 2021 
Geen opmerkingen 

4. TSO 
LiseKe gaat er mee aan de slag. Volgend jaar gaat er met schoolkassa gewerkt worden.   

5. FormaEeplan      
Ursula gaat naar de Horizon en Heidi stopt voor Meer en Hoog Begaafdheid begeleiding. 
Instemming formaReplan door personeelsgeleding. 

6. Schoolscan + toelichEng proces NPO gelden 
Stuurgroep INOS gaat bekijken hoe het geld (voor 2 jaar, dus Rjdelijk) het beste besteed kan worden. 
Dit zal in het schoolplan beschreven worden. Er is menukaart door overheid gemaakt met een 
stappenplan. Er is een schema waarin helder is welk bedrag er is voor de Rosmolen om te besteden. 
Plannen voor besteding van het geld: co-teaching, scholing, ouderbetrokkenheid, ICT ivm onderwijs 
op afstand. Het NPO schoolplan wordt in juli bij MR voor instemming gelegd. 

Corona enquete resultaten bespreken 
Marleen zal in overleg met Marietje samenvaZng maken, deze wordt dan gedeeld met de ouders. 

Concept schoolgids 
Marietje komt nog met definiReve versie.  

Beleid einde schooljaar, mogelijkheden voor schoolreis en eventuele andere acEviteiten 
Er zijn verschillende uitjes mogelijk met de beperkingen. Ook voor ouders die helpen zijn er dan 
regels.  

WVTTK deel 1 
Niets.  



MR vergadering deel 2 

Speerpunt GMR binnenklimaat scholen (Inge licht toe) 
Klimaat in de Inos scholen is niet goed. Werkgroep binnen de GMR, eerst bij Breedzaam geprobeerd. 
Breedzaam hee] het geld niet om alle gebouwen aan te pakken. PO raad gevraagd om reacRe en als 
hier niets op komt, dan willen ze een peRRe starten of nog hogerop.   

Speerpunt PR & CommunicaEe (waar staan we qua inhoud en proces)  
Doel om werkgroep te formeren van PR en communicaRe en dit verder op te starten met nieuwe 
directeur. In takenpakketlijst voor leerkrachten zit PR, open dag en thema week. De leerkracht die dit 
in takenpakket kiest/krijgt kan dan aan werkgroep gekoppeld worden. 

WVTTK deel 2 
Maurice: vraagt aan Inge op welke manier de leerkrachten het klimaat in de klas kunnen registeren. 
Leerkrachten kunnen met de CO2 meters in de klaslokalen meRngen bijhouden en sturen naar Inge 
of GMR.  

Notulist: Marissa 

Afspraken: 
- Marleen maakt samenvaZng van corona enquête 
- Marietje stuurt definiReve versie schoolgids


