
Agenda/Notulen MR CBS De Wegwijzer
Maandag 16 januari 16.00uur - 17:30 uur
Aanwezig: Bernadette, Silvana, Karin vervangt Evi, Johan, Linda (adviserend)
Voorzitter: Johan
Notulist: Silvana

Onderwerp Doel Tijd Meningen / acties / besluit

Opening
Vaststellen agenda
Binnengekomen stukken

Informeren 16:00 x

Notulen 9 november 2022 Controleren https://docs.google.com/document/d/1pQOfiGVYCfcuTtbblG9jE0YT71jQSUwgER8gV_jz
49U/edit
Goedgekeurd

Mededelingen
- Bestuur/directie
- OR
- GMR
- Mededelingen

overig

Informeren Bestuur/Directie:
● Begroting/ jaaropgave bespreken (zie schema mr)

2022 225 euro over. Uiteindelijk is er nog meer overgebleven.
2023 zijn we op 0 gaan zitten. Er is een stukje weg gezet op personeel,
leermiddelen en verbruiksmateriaal.

● Linda gaat stoppen met schoolopleiders coördinator.
● Per 1 febr is er een nieuwe directeur onderwijs.

OR: x

GMR: x

https://docs.google.com/document/d/1pQOfiGVYCfcuTtbblG9jE0YT71jQSUwgER8gV_jz49U/edit
https://docs.google.com/document/d/1pQOfiGVYCfcuTtbblG9jE0YT71jQSUwgER8gV_jz49U/edit


aftreedschema mr Instemmend Officieel moeten Silvana en Bernadette aftreden per het nieuwe schooljaar, maar
dit willen ze niet ;)

Linda zet rond mei in de weekbrief dat iemand kan reageren om Bernadette te
vervangen. Als niemand wil dan blijft Bernadette graag. Betreft Silvana zet Linda
het op internnet.

Eigen functioneren mr Wij vinden dat we prima functioneren en het vaak snel met elkaar eens zijn.
Openheid, eerlijkheid en snelheid past bij ons.

Vakantierooster advies Vakantierooster is met de directeuren gedeeld, maar er kan eigenlijk niet zoveel meer
mee. Linda gaat dit terugkoppelen tijdens DB.
Mochten wij een meivakantie willen splitsen dan zou dit met de MR besproken moeten
worden.

Lopende zaken: Informeren jaarverslag gelijk aanpassen! Deze keer was daar niks voor.
Linda heeft met de directeur van het Kraaienest gesproken over een eventuele
doorgang van het speelplein. Zij staat hier voor open en wij zouden dan op hun
schoolplein kunnen en zij op die van ons.

Diverse Informeren x

Rondvraag Informeren x



Datum volgende overleggen
Agendapunten volgend
overleg



Vergaderrooster vaststellen Besluitvormend Volgende vergaderingen zijn van 16:00-17:30
- Maandag 19 september

- Woensdag 9 november

- Maandag 16 januari

- Maandag 20 maart

- Maandag 15 mei

- Maandag 26 juni

Sluiting


