
Agenda/Notulen MR CBS De Wegwijzer
Maandag 19 september 16.00 uur - 18.00 uur
Aanwezig: Bernadette, Silvana, Evi, Johan, Linda (adviserend)
Voorzitter: Johan
Notulist: Silvana

Onderwerp Doel Tijd Meningen / acties / besluit

Opening
Vaststellen agenda
Binnengekomen stukken

Informeren 16.00 Geen belangrijke binnengekomen stukken.

Notulen 14 juni 2022 Controleren https://docs.google.com/document/d/12Gn7ugfnKbeDQZ3E7UqS3_Duy8pKbmkX8Ham
Sqpeu7o/edit?usp=sharing
Goedgekeurd.

Mededelingen
- Bestuur/directie
- OR
- GMR
- Mededelingen

overig

Informeren Bestuur/Directie:
● Directeur huisvesting is weg. De Wegwijzer is een van de projecten geworden

waar aan gewerkt gaat worden betreft de uitbreiding.
● CBS De Bron heeft geen directeur meer. Er wordt gezocht naar een nieuwe

directeur en in de tussentijd naar een passende oplossing.
● Er moet een COVID sectorplan komen per school.
● De beluchting wordt per school bekeken.
● Er is een nieuwe voorzitter bij de Raad van Toezicht: Thijs Jasperse.
● Er zijn werkzaamheden in Piershil. Er is contact met de gemeente en de

uitvoerder over de beweegtijden van het vrachtverkeer.
OR:
Geen mededelingen

https://docs.google.com/document/d/12Gn7ugfnKbeDQZ3E7UqS3_Duy8pKbmkX8HamSqpeu7o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12Gn7ugfnKbeDQZ3E7UqS3_Duy8pKbmkX8HamSqpeu7o/edit?usp=sharing


GMR:
Geen mededelingen

Jaarverslag 21-22 school Instemmend https://drive.google.com/file/d/1MOgWS9yJMcmUJcaFY9kFGf11J__K0Qn9/view?usp=s
haring

● Na een aantal aanpassingen is het jaarverslag goedgekeurd.

Jaarplan 2022-2023 School Instemmend https://drive.google.com/file/d/1swuX0jdCGOZIwuNTvFdwFAbZ9UP6-f3t/view?usp=shar
ing

● Na een aantal aanpassingen is het jaarplan goedgekeurd.

Schoolgids 2022-2023 Instemmend https://drive.google.com/file/d/1gBYvcwg0C2SCxgOeI3zZBG7u7uhdjD3s/view?usp=sha
ring

● Na een aantal aanpassingen is het jaarplan goedgekeurd.

Het RI&E Informeren https://drive.google.com/file/d/1y4_DD6UvaI-LrXIH06sqSS6QvFot0W8Q/view?usp=shari
ng

Plan gelezen en ondertekend.

Jaarplan 2022-2023 MR Instemmend https://docs.google.com/document/d/1Mg12LnOhksUeB8MRCo3Hs432J2ra5U_1wze59
_8qsFs/edit?usp=sharing

Goedgekeurd.

https://drive.google.com/file/d/1MOgWS9yJMcmUJcaFY9kFGf11J__K0Qn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOgWS9yJMcmUJcaFY9kFGf11J__K0Qn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swuX0jdCGOZIwuNTvFdwFAbZ9UP6-f3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swuX0jdCGOZIwuNTvFdwFAbZ9UP6-f3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBYvcwg0C2SCxgOeI3zZBG7u7uhdjD3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBYvcwg0C2SCxgOeI3zZBG7u7uhdjD3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4_DD6UvaI-LrXIH06sqSS6QvFot0W8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4_DD6UvaI-LrXIH06sqSS6QvFot0W8Q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mg12LnOhksUeB8MRCo3Hs432J2ra5U_1wze59_8qsFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mg12LnOhksUeB8MRCo3Hs432J2ra5U_1wze59_8qsFs/edit?usp=sharing


Jaarverslag 2021-2022 MR Instemmend https://docs.google.com/document/d/1Y689YdgclTQTHq8dtfCDNaQVN9PjQH0wz_QPR
pv9HJo/edit?usp=sharing

Jaarverslag 2022-2023 https://docs.google.com/document/d/19Vg9r0Zh4Bk8XdHSMbBCA_SKJtyhYD2q9NhYX
JqDiD0/edit?usp=sharing
Iedere vergadering de belangrijke punten noteren dan is aan het einde van het jaar het
verslag gelijk af ;-)

Begroting + financieel
jaarverslag OR

Instemmend Volgt nog.

Taakverdeling vaststellen Instemmend Agenda opstellen: Evi
Notuleren: Silvana
Jaarplan maken: Evi gedaan zie hierboven.
Jaarverslag maken: is klaar. Deze kunnen op de website

Lopende zaken: Informeren Overblijf!: Er is echt een tekort aan overblijfouders. Linda gaat na wat we hier mee
kunnen.

Diverse Informeren x

Rondvraag Informeren x

https://docs.google.com/document/d/1Y689YdgclTQTHq8dtfCDNaQVN9PjQH0wz_QPRpv9HJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y689YdgclTQTHq8dtfCDNaQVN9PjQH0wz_QPRpv9HJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19Vg9r0Zh4Bk8XdHSMbBCA_SKJtyhYD2q9NhYXJqDiD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19Vg9r0Zh4Bk8XdHSMbBCA_SKJtyhYD2q9NhYXJqDiD0/edit?usp=sharing


Datum volgende overleggen
Agendapunten volgend
overleg



Vergaderrooster vaststellen Besluitvormend Volgende vergaderingen zijn van 16:00-18:00
- Maandag 19 september

- Maandag 7 november

- Maandag 16 januari

- Maandag 20 maart

- Maandag 15 mei

- Maandag 26 juni

Sluiting -


