
Notulen 1 november 2022 
 
Vaste agendapunten  

    Besproken  Actiepunt  

Opening  
  

Start om 19:45 ivm MR/OR overleg. Paulien 
schuift direct aan.  
Monique niet aanwezig.  

    

Notulen  Akkoord geven van MR leden op notulen 
zodat deze definitief op de website kunnen 
worden geplaatst.  

Niet anoniem.  
Niet meer met 
links werken, 
maar met map 
Ingekomen 
Stukken.  

Anoniem plaatsen 
van de notulen?  

Ingekomen 
stukken en 
mededelingen  

Geen    
 

GMR 
- notulen en acties
   

Geen nieuwe notulen.  Nog geen reactie 
vanuit GMR.  
  

Actiepunt 20 
september:  
Evert: navragen 
aanpassen 
aanstellingsproced
ure. Zijn er nog 
vergaderingen 
geweest?   
  

Ouderraad    Agenda op 
website, 
inzichtelijk voor 
OR.  

Actiepunt 20 
september:  
Evert: contact met 
Jan Jitse over delen 
agenda.  

Identiteitscommis
sie  

      

Website  
  

• Schoolgids is geupload.  
• Covid-protocol is up to date.  
• Meldcode is geupload.  

MR informatie 
onder School 
- Marrit  

Verplaatsen MR 
informatie? (zie 
screenshot 
beneden)  
  

Nieuwsbrief  Geen reactie van ouders gekregen op 
nieuwsbrief.  

    

Activiteitenplan  • Doelen opstellen/aanvullen.  
• Activiteitenplan staat in OneNote.  

MR-leden nemen 
activiteitenplan 
door. Daarna 
activiteitenplan 
openbaar 
plaatsen.  

  

Rondvraag  • Documenten opslaan Sharepoint – 
beter afspreken hoe en wanneer  

Alle mails en 
ingekomen 

  
  

https://www.swsitwerflan.nl/ouders/mr


•  Activiteitenplan updaten? voorstel 
zie app 11 juli en hiernaast.  

stukken opslaan 
in Sharepoint on
der Agenda en 
Notulen – 
Ingekomen 
Stukken.  

 

Seizoensgebonden agendapunten  

    Besproken  Actiepunt  

Jaarverslag MR  Vaststellen jaarverslag en delen met 
OR zodat zij dit kunnen versturen 
voor de ZO.  

Verkiezingen en 
activiteitenplan 
linken en 
toevoegen, IKC 
informatie 
uitbreiden. 
Daarna sturen 
naar OR.  

  

Lidmaatschap 
MR  

• Input n.a.v. cursus – Evert en 
Bauke  

• Overleg Adenium  
Cursus 28: Bauke en Marrit en Evert 
MR en achterban 27 september  
Cursus 30: Bauke MR en IKC 
9 november  
Cursus 27: Evert Voorzitters MR 22-
11 en 17-1  
  

MR-academie 
wordt niet 
verlengd dit jaar. 
Einde schooljaar 
wordt 
geëvalueerd of 
een nieuw 
abonnement 
noodzakelijk is.  

Actiepunt 20 september:  
Evert: reageren op 
mailwisseling naar Annette 
en Paulien over vervanging 
MR academie.  
  

Wij sluiten op dit moment 
voor de individuele MR-en 
geen contracten af.   
Wel organiseren 
bij bovenschools traininge
n waar iedereen van de 
MR-en aan deel kan 
nemen van al onze 
scholen.  
  

Ik adviseer jullie om na te 
denken of je wel het 
lidmaatschap op de MR-
academie zou moeten 
willen houden.  Voor de 
trainingen is het niet 
nodig.  
Als je een ander 
goedkoper lidmaatschap 
afsluit dan kun je ook 
gebruik maken van de 
bibliotheek en de 
helpdesk.  
  



500 euro per jaar:  
https://mracademie.nl/insch
rijven/  

Documentatie 
instemming/advi
es  

  Zie activiteitenpl
an.  

  

Schoolzwemmen
  

Zie mail van Bauke  
1. Duidelijkheid 

verschaffen 
verantwoordelijkheid 
voor 
leerkrachten Werflan (zi
e uitspraak)  

2. Protocol Adenium - 
(nieuwsbrief/website/sc
hoolgids)  

3. Toekomst 
schoolzwemmen Werfla
n  

Informatie over 
het 
schoolzwemmen 
uitbreiden in de 
schoolgids.   
  
Schoolzwemprot
ocol op 
website.   
  
Toekomst hangt 
nu alleen af van 
het financiële 
aspect.  

  

Jaarplan 
aankomend 
schooljaar  

Terugkoppeling Bauke over hoe 
andere scholen hieraan werken – 
zie mail  

Reactie 
opgeslagen in de 
Links in 
OneNote en 
op Sharepoint.  

  

IKC  • Update waar mogelijk door 
Paulien  

• Is Artikel 11D adviesrecht 
MR – verwijziging naar 
IKC. Sectie d. bekend?  

Bij selecteren 
van IKC-partner 
wordt MR 
betrokken, 
Paulien nodigt 
op termijn 
iemand uit om 
meer informatie 
te geven.  

  

Herintroductie 
MR  

Ieder jaar, n.a.v. cursus, ook door 
directie.   

Informatieve 
flyer, qr-code? 
Afstemmen met 
OR - Evert  

  

Begroting  Concept begroting bespreken – ter 
kennisname  

Conceptbegrotin
g is klaar, i.s.m. 
Jan Hoogterp. 
Paulien deelt 
hem met de MR 
ter kennisname.  

  

Groepssamenste
lling  

Verbouwing in kerstvakantie. 
Toevoegingen?  

Onderhoudstea
m ondersteunt 
tijdens de 
verhuizing.   

  

https://holdingadenium.sharepoint.com/:u:/r/sites/mrwerflan/Gedeelde%20documenten/Agenda%20en%20notulen%202022-2023/Ingekomen%20stukken/Re%20Schoolzwemmen.eml?csf=1&web=1&e=5nRc9b
https://holdingadenium.sharepoint.com/:u:/r/sites/mrwerflan/Gedeelde%20documenten/Agenda%20en%20notulen%202022-2023/Ingekomen%20stukken/Acties%20uit%20MR%20overleg.eml?csf=1&web=1&e=kId8Ra
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2022-08-01#Hoofdstuk3_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2022-08-01#Hoofdstuk3_Artikel13


Rondvraag met 
Paulien  

Input zakelijke ouderavond -> IKC?  Zakelijke 
ouderavond 
wordt 
verschoven.  

  

 


