
notulen medezeggenschapsraad  

Datum:              23-11-2021 op school 
Aanvang:           18:00 uur – 20:00 uur 
Aanwezig:          Kajel Singh  
  Reshmie Ramnath  
  Leslie Nootenboom 
  Tabitha Plomp (notulist) 
       Michelle Geers (- de Deugd) (voorzitter) 

 
Afwezig:   

1. Opening: 
Michelle heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen:  

Resmie geeft aan eigenlijk te willen stoppen ivm tijdgebrek. Dus mocht er een vervanger zijn, dan 
vindt ze het fijn als er iemand is. We zullen gaan rondkijken. (actie) 
 

Kajel:   
Onze gymleerkracht gaat uit het onderwijs. Per 1 jan. We zijn op zoek naar een vervanger. Eventueel 
wordt de vacature tijdelijk opgevangen door een tijdelijk iemand vanuit Haaglanden beweegt. Er 
staat een vacature uit.   
 

Corona: binnen een week zijn er 3 gevallen waarvan we het weten. Laatste tijd zijn er ook veel 
ouders besmet waardoor kinderen thuisblijven. Er komen vanuit ouders ook veel vragen over.   
Ook met betrekking tot vervanging van groepen is het lastig. Het zal vast wel voorkomen dat er dan 
ook klassen thuis moeten blijven.   
 
Graag vragen n.a.v. stukken eerder indienen. 
 

3.  Vaststellen notulen: 

Resmie moet nog toegevoegd worden aan social schools MR groep. (actie) 
 
De notulen van 14 september jl. zijn verder vastgesteld. 

 

4. Rondvraag:  

Resmie oppert om doelen te stellen voor de MR. We kunnen een overzicht maken van doelen waar 
de MR dit schooljaar aan wil werken / zich mee bezig wil houden. Resmie wil het wel uitwerken. Dit 
is een agenda punt voor de volgende vergadering. (actie)   

 

5. Actiepunten: --- 

 
6. Ingekomen stukken:  

Definitieve versie jaarverslag MR is op 26-10 rondgestuurd. Deze kan op de nieuwe website gezet 
worden. (actie) 
 

 



 7. Agenda punten: 

• Voortgang en inhoud programma’s i.v.m. ‘achterstanden’ door Corona  
 > alles loopt nog zoals het al was. Geen toevoegingen of wijzigingen.   
 

• Evaluatie (school) jaarplan 20-21 
 

• Nieuw (school) jaarplan 21-22; zie bijlagen. Naar aanleiding hiervan zijn onderstaande 
punten besproken: 
 

> Aandacht voor verrijking. Nu al in de vorm van Rekenen XL.   

> Ouders worden geïnformeerd over de uitslag van de SCOL als dit relevant is voor hun kind. Kajel zal 
iets algemeens in de nieuwsbrief zetten.   
 
> Aan het team meegeven om alert te zijn op conflicten rondom religie en om wel iets te doen met 
dingen die een leerling aangeeft. Zodat er niet (meer) gezegd wordt ‘er wordt toch niks gedaan’.  

> Informatie rondom de luchtkwaliteit kan in de nieuwsbrief komen.   

> Een jaaroverzichtje in de nieuwsbrief om ouders te informeren wat er gedurende het jaar 
allemaal gebeurd is en gedaan is.  (actie) 
 

  
• Begroting  

Er zijn veel subsidiepotjes. Dit alles maakt dat we in de plusstaan en dat ook de 
toekomstverwachting positief is.   

• TSO; stand van zaken  
Het blijft een lobby om ouders te laten betalen.  Maar het is wel stukken beter dan de jaren 
hiervoor.  
 
 
8. Afsluiting:  
De BAC is opgeheven. Er zijn 2 gesprekken geweest na de sollicitatieprocedure van de directie.   
De vergadering wordt om 20:00 uur afgesloten. 
 

 

Acties: 

• Op zoek naar vervanger voor Reshmie  (allen) 

• Reshmie toevoegen aan groep MR op social schools (Kajel) 

• Doelen voor MR opstellen (Reshmie)  

• MR verslag 2020-2021 op de nieuwe website zetten  (Kajel) 

• Zie genoemde punten n.a.v. het jaarplan richting team en voor in de nieuwsbrief 

(Kajel) 

 

Niet vergeten: 

- MR pagina op nieuwe website maken 
- Eerste MR vergadering in het nieuwe jaar later plannen. 


