
Notulen MR-vergadering OBS De Zilveren Maan  
 

Donderdag 29 september 2022         Tijd: 20.00 uur  

Dagvoorzitter: Idris 

 

Aanwezig:  
Leden MR:  Louis Chatlein (OG, vandaag notulist), Idris Mattijssen (OG, vandaag voorzitter), 

Marc Serrarens (PG), Inge Verkleij (PG), Madelon Droogh (PG) 

Directie: Rogier Levy (directeur) 

Afwezig: 
Sacha Göddeke (OG)  

 
 

   AGENDAPUNT  TIJD (indicatief) 

1.  Opening 20.00 uur  

2.  Notulen vorige vergadering 14/06/2022 
- Incl. actiepunten (zie overzicht in tabel onderaan agenda) 

1. Evaluatie continurooster: gaat van de agenda  

2. Rapporteren Louis: document en korte voorlichting in de 

klas.  

3. overblijfkosten: tikkie van 818. Ook vrijwilligers voorstellen 

Rogier communiceert 3e vrijwilliger.  

4. Spreidingsbeleid op de lange baan. Rogier informeert bij 

Rozemarijn 

5. ICT gelden: Kunnen nu niks doen. Route is niet goed 

belopen, procedurefout. Haico en Rogier zitten er nu 

bovenop. Wat doen we met gedoneerde laptops? Niet 

gebruiken in de officiële lessen. Achter de hand houden 

voor bijvoorbeeld een situatie van thuisonderwijs of 

voordelig verkopen aan leerlingen met krappe beurs 

6. Overzicht activiteiten Inge en Marc: Inge deelt. 

7. Delen beleidsstuk OR. Gedeeld: pas deze week bekend 

geworden. Dit jaar is transitie naar nieuwe vorm, volgend 

jaar volledig operationeel. Team zou aanwijzen klassenouder 

uniform moet en uitvoeren.  

8. Schoolgids naar MR ouders app Rogier 

9. Sacha: rustig herintreden dit jaar.  

  

20.05 uur  

3.   Ingekomen post 

Geen post 

20.15 uur  

4.  Mededelingen directie 
- Opties lerarentekort bespreken incl. communicatieplan naar 

ouders. Marcel heeft een plan opgezet. Er is een 

verzameldocument gemaakt door het team. Waar is het 

document? actie Rogier en Madelon 

- Budget NPO-gelden  

Er komt meer budget. 2 budgetten voor achterstanden, die 

ook in de komende jaren gebuikt kunnen worden. 

- Status terugtrekken ICT-gelden van € 22.000 zie acties 

  

20.20 uur  

5.   Mededelingen team 
Geen mededelingen 

21.00 uur  



6. Mededelingen OR/GMR 
Geen mededelingen 

 

21.10 uur 

7. Zoektocht nieuwe directeur/directrice 

Op 11 okt van 16.00 -17.00 uur vindt een extra overleg plaats met 

Morgenwijzer. Monique in het vervolg weer meenemen. 

21.25 

8. Onderwerpen ter bespreking volgens jaarkalender:  
- Functioneren MR 

Belangrijk is dat actiepunten worden nagekomen zodat ze 

weggestreept kunnen worden. 

- Schoolplan 

Het Schoolplan is een jaar uitgesteld. Eerst moet het 

strategische beleidsplan goed staan. Is uitstel een 

probleem? Rogier: Nee, in je schoolplan is nog alle ruimte 

om je eigen ideeën te zetten. Daarna komt het schoolplan 

in lijn met strategisch plan. 

21.40 uur 

9.  Rondvraag  
- Covidplan:  

Er is landelijk covidbeleid in 4 stappen 

- 2-wekelijkse nieuwsbrief 

Dit gaat nog steeds niet goed.  

Is nu niet gelukt, o.a. ook door andere werkzaamheden van 

Haico. Streven blijft er. Nieuwsbrief moet ook korter. Mogelijk 

een week opschuiven als de actualiteit het toelaat. 

22.00 uur 

10. Evaluatie en Afsluiting  
- Mededeling Rogier: subsidie basisvaardigheden: aanvragen 

voor een beperkt aantal scholen.  

- Madelon: Subsidie nieuwkomers aangevraagd.  

22.05 uur 

 

 

Vergaderdata 2022-2023:    

Do 29-sep’22 Voorzitter: Idris                     Secretaris: Louis  

Wo 9-nov’22         Voorzitter: Louis                   Secretaris: Idris  

Di 24-jan’23            Voorzitter: Idris                     Secretaris: Louis   

Do 23-mrt’23   Voorzitter: Louis                   Secretaris: Idris   

Wo 14-jun’23  Voorzitter: Idris                     Secretaris: Louis  

 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023    

Vergadertijden van 20:00-22:00 uur 
 

 

 


