
Agenda MR vergadering 3 

Datum:    12 december 2022 
Tijd:    19.30 - 21.15 uur 
Plaats:    op school   
Oudergeleding:    Cleo, Jennifer, Rianne, Tara, Willemijn  
Personeelsgeleding:  Debby, Ellen, Jessica, Maarten, Rianne 
Directie:   Sijmen 
Notulist:    Maarten 
  

19.30 Vooroverleg MR

19.35 Opening vergadering/post/mail 
-

MR

19.35 Spreekrecht 
-

MR

19.35 Mededelingen vanuit de directie 
- De nooddeur is gemaakt en de komende 

brandoefening in januari kan doorgaan als 
gepland. 

- Nog geen nieuws over de hekken rondom 
school.

MR, 
Directie

19.40 Aankondiging algeheel kwaliteitsonderzoek 
Inspectie 
Komend half jaar komt de inspectie langs voor een 
kwaliteitsonderzoek. De voorbereidende 
gesprekken met het bestuur en het team zijn reeds 
geweest. Het team moet hier goed op 
voorbereiden door de jaarlijkse documenten zoals 
het jaarplan kloppend te hebben. Het bezoek zal 
een aantal gesprekken met leerlingen, ouders, 
team, directie en bestuur bevatten, alsmede een 
aantal lesobservaties.  De focus van het bezoek ligt 
op de resultaten, de zorgkwaliteit, het 
ziekteverzuim onder het personeel en de sociale 
veiligheid.

Ter bespreking MR, 
Directie

19.50 Update Aannamebeleid  
Het aannamebeleid wat we hebben opgesteld, is 
naar ouders gecommuniceerd. Dit beleid is ook 
gepresenteerd naar de pedagogisch 
medewerkers van Junis. Zij zijn vaak voor jonge 
leerlingen de eerste kennismaking met de school. 
Het verschil tussen aanmelding en inschrijving was 
ook bij Junis niet helder. 

Ter info MR, 
Directie

19.55 Huisvesting en dependance 23/24 
Ouders die zich hebben gemeld bij de MR hebben 
zich (nog) niet gemeld bij de directie. Het 
huisvestingsplan wat al staat is onveranderd en 
staat los van het aannamebeleid. 

Ter bespreking MR, 
directie



20.10 Overgang PO/VO  
De aannameprocedure voor het voortgezet 
onderwijs is aangepast. Dit houdt in dat ouders 
een aantal voorkeursscholen kunnen opgeven en 
als er teveel aanmeldingen zijn op een school dan 
is het mogelijk dat hun kind middels een loting 
worden geplaatst. Het doel hiervan is om de 
leerlingaantallen op het voortgezet 
onderwijsscholen stabiel te kunnen houden. Dit is al 
van toepassing op de leerlingen die op dit 
moment in groep 8 zitten. 

Ter info MR, 
Directie

20.20 Begroting exploitatie school 
De begroting en de realisatie tot nu toe is 
behandeld. Er waren geen opvallende 
onverklaarbare verschillen.

Ter bespreking MR, 
Directie

20.30 Begroting vrijwillige ouderbijdrage 
Op dit moment is voor ongeveer 80 leerlingen de 
vrijwillige ouderbijdrage betaald. De ouders krijgen 
in januari een herhaalbericht over de vrijwillige 
ouderbijdrage. 

Ter bespreking MR, 
directie

20.40 Update leerlingenraad 
Enkele weken geleden is de leerlingenraad bij 
elkaar gekomen. De leerlingenraad heeft 
buitenspeelmateriaal gekozen als prioriteit en heeft 
onder alle leerlingen een onderzoek gedaan 
welke materialen werden gewenst. Deze zijn 
inmiddels in bestelling.

Ter info MR, 
directie

20.45 Plan van aanpak ‘Goed worden, goed blijven-
traject’.  
Het plan van aanpak is behandeld en ter 
informatie aangenomen.

Ter info MR, 
Directie

20.55 W.v.t.t.k. 
De basiscursus MR wordt aangevraagd.

Ter bespreking MR, 
Directie

21.00 Rondvraag 
-

Ter bespreking MR, 
Directie

21.10 Stemming en advies MR

21.15 Sluiting. MR


