
Soort overleg Datum 
Tijd 
Aanwezig  

24-11-2022 
20.15 uur 
Marjolein, Jules, Imke, Mieke, Kim 
 

MR 
 

 
 

1.Opening: 
Marjolein heet iedereen welkom. Miriam zal vanavond niet aanwezig zijn, maar 
heeft wel een aantal mededelingen gestuurd. 
 
2. Notulen en mededelingen 
Onderwerp Mededeling 
Team-
ontwikkelingen 

Vanwege de komst dit schooljaar van enkele niet nederlandstalige kinderen 
is Loes Gehlen als OA 2 ochtenden in de week aan het werk. Zij is slechts 
tijdelijk beschikbaar. We zijn nog op zoek naar een duurzame oplossing.   
Maaike Rutten is vanuit de flexpool aan onze school gekoppeld en zal 
daarom (bij geen vervanging op andere Dynamiek school) op Megelsheim 
aanwezig zijn. 

Schoonmaak Er is een vaste groep van 4 medewerkers die de schoonmaak namens van 
den heuvel vormgeven op onze school. De vraag naar schoonmaak is hoger 
dan het aanbod. Dat betekent dat we met schoonmaakbedrijf beter in 
beeld willen hebben wat wel en niet kan. Dit gesprek loopt op Dynamiek 
niveau.  
Is er een deadline waarop de schoonmaak in orde moet zijn? Is dit 
Dynamiek breed afgesproken? 

Speelplaats/schoolp
lein ontwikkeling 

Gesprek met een ontwerper heeft plaatsgevonden. Aanwezig waren 
afvaardiging ouders, team, Spring, Landschap HadM en Gemeente HadM. 
Kinderen hebben via besprekingen in de klas input mogen geven.  
Eerste schetsontwerp wordt dit kalenderjaar nog verwacht en zal 
besproken worden met kinderraad en het kerngroep.  
We moeten nog bekijken hoe we stukje sponsoring gaan vormgeven.  
Tips zijn welkom.   

Subsidie 
basisvaardigheden 

De subsidie is toegekend aan twee andere Dynamiek scholen (Kameleon en 
De Schakel). We bekijken nu de brede inzet van deze middelen, zodat meer 
kinderen kunnen profiteren van de extra gelden om de basisvaardigheden 
te versterken. (Dit was ook zo de afspraak bij indienen aanvraag). 

Beeldscherm-
gebruik 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met delegatie ouderraad over inzet 
beeldschermen. Namens MR was Marjolein aanwezig. Apart agendapunt 
waar zij het een en ander mondeling kan toelichten.  

Flexibele woning De werkgroep flexibele woningen zijn bijeengekomen. Er zijn 2 
schetsontwerpen besproken op basis van eerste overleg. Grootste punt van 
aandacht is de verkeerssituatie. De volgende bijeenkomst zal vooral in het 
teken staan van het verkeer, verkeersveiligheid en oplossingen voor het 
parkeren bij haal en brengmomenten als er daar extra woningen worden 
gerealiseerd.  

Tevredenheids-
meting 

Deze staat nu uit bij leerlingen, ouders en medewerkers. Uitkomsten 
kunnen de volgende keer geagendeerd worden ter bespreking. 



 
Notulen GMR:  
Vraag Marjolein: Is er vanuit Dynamiek meer aandacht voor hoogbegaafdheid 
op de scholen Megelsheim en de Peddepoel? 
Vanuit de klankbordgroep werd het Marjolein duidelijk dat hier een groep voor 
is binnen Dynamiek, maar dat onze scholen daar niet in worden meegenomen. 
 
3. Begroting activiteiten 22-23 
Het is goed om dit jaar als tussenjaar te zien en de uitgaven kritisch te volgen. 
Er staan bijvoorbeeld activiteiten in die worden betaald vanuit Cultuurpad (zoals 
Supersint in de onderbouw). 
MR moet voor het einde van het schooljaar duidelijk op papier hebben staan of 
de kosten die op de begroting staan ook zijn gemaakt (zoals uitstapjes). Overleg 
plannen met Petra in mei. Zij heeft een overzicht van de uitgaven. 
Een nieuwe conceptbegroting is voorafgaand aan het nieuwe schooljaar 
gewenst, zodat de MR zich hier over kan buigen en een akkoord kan geven. 
 De MR zou dan ook graag weten wat er gebeurt met de gelden die momenteel 
nog op de lopende rekening staan. (spaarpot) 
Mieke koppelt dit terug aan de OR. 
We zouden graag op 15 juni (laatste vergadering MR) de nieuwe begroting en 
bestemming gelden lopende rekening bespreken. (uitnodigen afvaardiging OR) 
 
4. Schrijven/beeldschermgebruik (OV) 
Marjolein ligt de bijeenkomst met een afvaardiging met de OR en Miriam toe. 
Miriam zet een bericht hierover (besproken in de MR) op ISY. 
Marjolein stemt dit nog af met Miriam. 
 
5. MR-aangelegenheden 
Wat zijn de wensen binnen de MR? 
Er zijn geen directe wensen binnen de MR op gebied van scholing of contacten 
met andere MR-en. 
 
6. Actielijst doornemen 
- 
 
9. Rondvraag  
-  
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2022-2023 
 

 
datum 
 

agendanr. Actie Wie Wanneer 



24-11 2 Graag een reactie op rood gearceerde 
vragen rondom schoonmaak. 

Miriam zsm 

24-11 3 Terugkoppeling vragen begroting 
richting OR. 

Mieke zsm 

     

 


