
Notulen vergadering 2022-06-17 definitief  

 

Medezeggenschapsraad van  de Vrije School Den Haag – PO  Abbenbroekweg 7 

Afkortingen    

VZ:  voorzitter   

MR: Medezeggenschapsraad    

PMR:  Personeelsgeleding van de MR   

OMR  Oudergeleding van de MR   

SL:  schoolleiding   

   

Aanwezig   

VZ, PMR, OMR (2 leden)   

 Vertrouwelijk deel   

1.  Opening en vaststelling agenda   

2.  Afscheid OMR-lid Online kennisgenomen 

van vertrek; op later 

tijdstip gepast afscheid 

 

16:05 5 min instemming/advies/ 

actiepunt 

onderwerpenlijst 

3.  Vaststelling notulen vorige vergaderingen + 

jaarverslag van MR van schooljaar 2021-2022 

Instemming; notulen van 

21-04 en 16-05-2022 

akkoord; 

Jaarverslag MR 2021-

2022 akkoord. 

Documenten via website 

communiceren naar 

ouders 

Notulen, jaarverslag 

en oplegger 

16:10 (5 min)   

4.  Aanbevelingen Janny Arends aan MR + SL  De aanbevelingen 

worden overgenomen; 

scholing wordt na de 

zomer opgepakt; 

vergadertijd blijft 

vooralsnog 

gehandhaafd 

Document 

16:15 (5 min)   

5.  Eindresultaten & ambitie  Ter kennisgeving 

aangenomen; verzoek 

om in de oplegger 

duidelijker aan te geven 

wat de scores 

betekenen en wat de 

mening van de SL is 

Oplegger en 

document 

16:20 (10 min)   

 Openbaar deel   

6.  Vaststellen jaarplan MR 2022-2023  MR heeft vastgesteld, 

voorstel nieuwe data 

overleggen wordt 

gedeeld. SL moet 

inhoudelijk de 

activiteiten van de SL 

zelf toetsen  

Oplegger en 

jaarplan 



 

Instemmingen gegeven in deze vergadering 

 Schoolgids 2022-2023 Instemming op grond van artikel 13.1.g WMS: OMR Stemt in 

 Verantwoording NPO gelden: instemming op grond van artikel 10.b WMS: MR stemt in  

 

 

16:30 (5 min)   

7.  Bestuurlijk verslag & jaarrekening MR  Ter info  

16:35 (5 min)   

8.  Schoolgids 2022-2023 De OMR stemt in, op 

wat schoonheidsfoutjes 

na ; daarna 

communiceren via de 

website en andere 

kanalen 

Document en 

oplegger 

16:40 (5 min)   

9.  Ter informatie actieplan n.a.v. Jaarplan school  Verzet naar na de 

vakantie 

 

16:45 ( 5 min)   

10.  Verantwoording NPO   De MR stemt in.  Document en 

oplegger 

16:50 (5 min)   

11.  Inrichting verkiezingen OMR-lid De MR stelt proces 

rondom verkiezingen 

vast. OMR maakt 

voorzet tekst MR-

verkiezingen, deze 

wordt nog voor de 

zomer meegestuurd via 

de maandbrief 

Formulier en 

oplegger 

16:55 (5 min)   

12.  Welkom SL   

13.  Terugkoppeling VZ aan SL besprokene punt 6 

t/m 11 

SL geeft m.b.t. punt 5 aan dat er meer uitleg van 

de begrippen in de toekomst wordt gegeven en 

dat er aangegeven wordt hoe SL vindt dat het 

gaat. 

SL geeft m.b.t. punt 6 aan nog te willen bekijken 

welke activiteiten correct / relevant zijn voor 

komend schooljaar. 

Sl geeft aan m.b.t. punt 10 dat de controller 

volgend jaar tijdig opgeschakeld wordt in het 

overleg 

 

 

  

17:00 15 min   

14.  Afsluiting    

17:15 Tot na de zomervakantie   

    


