
NOTULEN MR donderdag 9 december 2021  

Aanwezig: Christine, Coby, Ger, Patricia, Stefan, Trude, Wendy 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.40 h geopend 

 

2. Kennismaking 

Wendy van Bodegom vergadert mee (moeder van Xavi uit groep 4) 

 

3. Notulen vorige vergadering 

goedgekeurd 

 

4. Ingekomen stukken 

Verslag leerlingenraad 

Leerlingenraad moet een vast agendapunt worden. 

Er is goed overleg geweest met de leerlingenraad ov helaas konden de plannen niet doorgaan door 

de nieuwe corona maatregelen (het niet mengen van de plassen).  Er is na de Sint nog geen overleg 

geweest. Iris neemt de begeleiding van de leerlingenraad weer over na de kerstvakantie. 

 

5. Uitgaande stukken 

-  

 

6. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

geen stukken ontvangen / opgevraagd 

 

7. Mededelingen directie 

Iris en Barbara komen na de kerstvakantie weer voor de klas officieel loopt het verlof nog een week 

langer. 

 

Linda is aan de formatie toegevoegd voor dit jaar, ze blijft 1 dag voor 7/8 en 1 dag voor extra 

begeleiding. Dit wordt bekostigd vanuit het NPO. Gymles is voor de Markenburg en niet de Vliegerdt. 



Er zijn meer scholen van Edumare die het advies hebben gekregen voor goed te gaan met de 

inspectie. De Vliegerdt krijgt als eerste weer bezoek van bestuur. Datum voor de inspectie staat nog 

niet vast. 

 

Jolanda werkt al heel lang voor de school als conciërge op basis van een vrijwilligers vergoeding. Ze 

krijgt nu tijdelijk salaris voor 16 uur per week vanuit de NPO gelden. 

 

8. Veiligheidsplan 

protocollen 1 t/m 4 

Deze  zijn inhoudelijk goedgekeurd en moeten alleen nog in de definitieve vorm worden gegoten. Er 

is alleen de vraag of alle bijlagen van protocol 4 wel echt daarbij horen (bijv brief te laat) of eigenlijk 

apart horen te staan zodat dit protocol meer focust op pest gedrag. 

 

Protocol 8 informatieplicht gescheiden ouders 

Kleine toevoeging bij E: Nieuwere relaties mogen alleen aanwezig zijn bij de gesprekken op school als 

alle gezaghebbende ouders hiermee akkoord gaan. 

 

Protocol 9 klachten regeling 

Is echt van Edumare en hoeft niet schoolspecifiek gemaakt te worden. 

 

8. Acties 

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Oproep MR leden in 

nieuwbrief (1) 

20/09/2021 vervallen 

Allen MR leden zoeken 20/09/2021  

Trude Notulen regioraad 

opvragen 

20/09/2021  

Trude Communiceren naar 

OV Carmen 

20/09/2021 zsm 

Christine Schoolreis – Kamp; 

link Team - MR 

20/09/2021  

Ger Stukken 

Veiligheidsplan e-

mailen 

02/11/2021  

Trude Doornemen Stukken 

Veiligheidsplan 

02/11/2021 07/02/2021 

    

 



Wendy treed toe tot de MR. Ze neemt bij de laatste vergadering dit schooljaar het stokje over van 

Stefan en heeft tot die tijd geen officieel stemrecht. 

 

Schoolreis – Kamp kwam niet voort uit onderwijstijd. De kwestie wordt voor nu afgesloten. 

 

10. Rondvraag 

- 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om ongeveer 20.30 gesloten. 


