
Notulen 13 december 2022 
 
Vaste agendapunten  

    Besproken  Actiepunt  

Opening  
  

      

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

    

Ingekomen stukken en 
mededelingen  

• Annulering cursus 
voorzitters MR   

• Begroting OR  
• Begroting 

It Werflan (Paulien) - zie 
agendapunt  

    

GMR 
- notulen en acties   

3 verslagen beschikbaar op de 
website.   
Evert: 1 vraag voor Paulien – zie 
agendapunt.  

  Evert: doorvragen over 
opmerking in notulen.  

Ouderraad  Geen input    Marrit koppelen aan OR-lid 
voor informatieve flyer 
nieuwe ouders/leerlingen. 7 
februari definitief. Digitaal of 
op papier? Vaststellen met 
Paulien en OR.  

Identiteitscommissie  Geen input      

Website  
  

Website is niet up to date    Marrit maakt dit in orde. 

Nieuwsbrief    Melden IKC 
afspraak?  

  

Activiteitenplan      Allen: doornemen 
activiteitenplan.  

Rondvraag  Mededeling: donderdag 
15e Sharepoint MR delen met 
Egbert Klazenga - Marrit  

    
  

 
Seizoensgebonden agendapunten  

    Besproke
n  

Actiepunt  

Uitstroom MR-
leden  

Input Evert- zie onderstaande  Aangepas
t.  

  

Zakelijke 
ouderavond  

Terugkoppeling      

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


IKC  • Update waar mogelijk door Paulien  
• Datum prikken voor overleg Marjolein Penninga 

(Adenium).  
• Voor bespreking: doornemen/vragen opstellen  
• Realistische termijn IKC-partnerkeuze  

  Paulien 
voorstel 16 
februari aan 
Marjolein.  
Allen: 
vragen aan 
Marjolein 
opstellen 
voor 7 
februari.  

Herintroductie 
MR  

Evert – terugkoppeling na overleg met Or?  Zie 
ouderraa
d  

In 
activiteitenp
lan: updaten 
als nodig 
(flyer)  

Groepssamenstelli
ng  

Verbouwing in kerstvakantie. Toevoegingen?      

Begroting  Ontvangen van Paulien. Definitieve bevestiging al 
gekregen?  

  Is definitief.  

Rondvraag met 
Paulien  

• IKC melden in Nieuwsbrief onder MR?    Akkoord. 
Waar komt 
het overleg 
vandaan en 
wat is onze 
rol als MR? 
Paar 
woorden 
door Marrit.
  

Verslag 
gezamenlijke GMR 
vergadering OPO 
Furore / PCBO 
Smallingerland 
met CvB Adenium  
Woensdag 15 juni 
2022  

6. Reglement Cameratoezicht (ter instemming)  
Dit reglement is een raamwerk op Adenium-niveau; 
op elke locatie moet specifiek beleid worden gemaakt in sa
menwerking met 
de samenwerkingspartners en hun eigen MR’en. 
Op geen van 
de locaties wordt dit reglement onaangepast overgenomen
.  

Wens 
voor 
camera 
om de 
school 
vanwege 
vandalis
me.  

  

 


