
Soort overleg Datum 
Tijd 
Aanwezig  

29-06-2022 
20.15 uur 
Marjolein, Mieke, Miriam, Jules, Imke, Kim  MR 

 
 
 

1.Opening: 
 
 
2. Notulen en mededelingen 
- Notulen kinderraad: De bijeenkomst stond in het teken van de 4 beloftes van 
Dynamiek. 
- Notulen GMR: geen opmerkingen. 
- Definitief jaarplan 22-23: Eerste vergadering nieuwe schooljaar. 
- Plannen gemeente woningbouw: zie ISY bericht. Er worden flexwoningen 
gerealiseerd binnen de gemeente Horst, maar het is nog niet duidelijk waar deze 
woningen precies komen te staan. De gemeente is in gesprek met bewoners. 
Planning van de gemeente is om binnen een jaar het een en ander te realiseren. 
 
3. Resultaten eindtoets groep 8 
Jules ligt de resultaten van groep 8 toe. Het gemiddelde van groep 8 ligt dit jaar 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
4. Schoolgids '22-'23 
De schoolgids zal in de eerste week van de zomervakantie door Miriam worden 
rondgestuurd. MR leden zullen uiterlijk in de laatste week van de zomervakantie 
een reactie sturen. 
 
5. Korte punten/stand van zaken schooljaar '21-'22 
- Aanbesteding schoonmaak:  
Er is momenteel nog geen nieuw schoonmaakbedrijf. Het contract met het 
huidige schoonmaakbedrijf kan evt. nog tijdelijk worden verlengd. 
- Speelplaats ontwikkeling: 
We doen in ieder geval mee met de groen/blauwe scholenrevolutie, waarbij een 
schoolpleincoach hoort en waardoor er al een budget is. Er wordt ook nog een 
aanvraag voor subsidie bij de provincie gedaan. Eind volgend schooljaar is het 
de bedoeling dat er al het een en ander zichtbaar is. 
- Formatie '22-'23: 
Vrijdag zal er gecommuniceerd worden wie de vacature in unit 1-2-3 in zal gaan 
vullen. 
- vakantierooster: 
De MR stemt in met het vakantierooster. 
 
6. MR-aangelegenheden 



- Huishoudelijk reglement 
Kim mailt het aangepaste huishoudelijk reglement binnen de MR. 
- vergaderdata nieuwe schooljaar: 
6 oktober 2022 
24 november 2022 
12 januari 2023 
9 maart 2023 
11 mei 2023 
22 juni 2023 
 
7. Actielijst doornemen 
Onderwijsaanbod leerlingen die leerstofaanbod basisonderwijs hebben 
doorlopen: oppakken binnen het team. 
Raamwerk pestprotocol gaat eerst nog naar de GMR. Komt daarna terug binnen 
de MR.  
 
8. Rondvraag 
Jules: concept activiteitenbegroting i.v.m. organisatie kamp. Jules mailt Carla 
Vissers hiervoor. 
Mieke: Is het bekend dat het voor anderstalige ouders lastig is om de berichten 
op ISY te lezen? Ouders hebben zelf de mogelijkheid om een taal in te stellen op 
ISY. 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2021-2022 
 

 
datum 
 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

25-11 5 Aanpassen pestprotocol, 
terugkoppeling OMR 

Miriam/team 2022-2023 

29-6 4 Miriam stuurt de conceptschoolgids 
door binnen de MR. Reactie uiterlijk 
laatste vakantieweek. 

Miriam/MR zomer- 
vakantie 

29-6 6 Huishoudelijk reglement rondmailen. Kim z.s.m. 

29-6 8 Mail Carla Vissers 
activiteitenbegroting 

Jules z.s.m. 

 


