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Datum: 8 september 2022 Tijd: 19.30 uur    Notulen nummer: 2023_1 

Aanwezig:    Ellen de Boer 

    Maureen Berkhout 

Christine van Leeuwen 

Merel Leeuwenburgh 

Karin Merckens 

Joris Blok 

Jantien Huitink 

Bart Naaijkens  

Ben van de Pavert (voorzitter) 

Femke Privé (directie) 

    Vanessa de Rijck (notulen) 

    Daniëlle van der Steen 

 

Afwezig:   -    

 

Agenda  

1) Opening schooljaar 2022 – 2023 

2) Verslag vergadering 14 juni 2022 

3) Mededelingen vanuit de directie 

4) Corona draaiboek 

5) Jaarkalender 2022 - 2023 

6) Mededelingen van de voorzitter 

7) MR 

8) Rondvraag 

1. Opening schooljaar 2022 - 2023 

VZ opent de vergadering; het is de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Twee 

nieuwe leden Joris Blok en Jantien Huitink (Joris heefteen kind op de locatie VHB en Jantien 

kinderen op de JdG) stellen zich voor. 

Merel heeft vandaag haar laatste vergadering omdat haar termijn afloopt; MR dankt Merel 

voor haar deelname de afgelopen jaren. 

2. Verslag vergadering 14 juni 2022 
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Het verslag wordt met een aantal kleine tekstuele wijzigingen goedgekeurd en zal geplaatst 

worden op de website van school. In deze notulen stond dat vandaag weer een update van 

Sonja Pool van DHS zou komen ivm de nieuwbouw; helaas kan zij er vandaag toch niet bij 

zijn. Zij zal de volgende vergadering een toelichting geven. 

3. Mededelingen vanuit de directie 

Het schooljaar is goed begonnen en iedere groep is gestart met een fijne leerkracht voor de 

groep; hiervoor hebben zelfs in de afgelopen vakantie nog gesprekken plaatsgevonden om 

de formatie volledig te kunnen vullen. 

4. Corona draaiboek 

Directie heeft het draaiboek gestuurd ter informatie en om door te nemen. Hier zijn verder 

geen vragen over en er staan ook geen onduidelijkheden in.  

5. Jaarkalender 2022 - 2023 

Op de agenda staan diverse activiteiten welke georganiseerd worden.  

6. Mededelingen VZ MR 

VZ MR zal met VZ-ers OR contact opnemen om eea af te stemmen qua begroting etc van 

beide OR-en. O.a. bijdrage schoolreis zal besproken moeten worden in de MR; hoewel deze 

bijdrage niet door de OR bepaald wordt, betreffen dit wel vrijwillige oudergelden, waar de MR 

dus een uitspraak over moet doen. De hoogte van de ouderbijdrage zal ook besproken gaan 

worden; MR en OR hebben hier beiden vragen over. 

7. MR 

Karin en Vanessa zijn aan het einde van hun termijn gekomen. Beiden geven aan graag 

door te willen gaan met hun MR werkzaamheden. In de interne nieuwsbrief zal directie hier 

aandacht aan vragen; als er andere kandidaten komen zullen er verkiezingen komen. 

Vanessa zal spoedig de MR-cursus vastzetten. 

VZ heeft bij de ING een afspraak over de MR-rekening. 

8. Rondvraag  

VZ vraagt aan directie of er meer informatie mbt de nieuwbouw op de website geplaats kan 

worden. 

 

Volgende vergadering is op woensdag 19 oktober a.s. 


