
   
 

   
 

9Notulen vergadering 2022-09-21 Def 

 

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 Instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

2.  Introductie instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

3.  Vaststelling notulen vorige vergadering instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 Notulen vorige vergadering; waren reeds 

vastgesteld voor de zomer per-e-mail; afspraak is 

om niet te wachten tot volgend overleg, maar de 

notulen via mail gereed te verklaren zodat de 

notulen snel op de website gezet kunnen worden  

  

    

4.  Verkiezingen eerste resultaten instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 Stand van zaken en proces worden besproken. 

Proces is gecommuniceerd naar alle ouders via 

Parro 

  

5.  Inspectierapport + actieplan instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 De leden benoemen meerdere vragen en 

onduidelijkheden.  

 

  

    

 Openbaar deel   

6.  Jaarplan School   

 Jaarplan 2022-2023, valt op dat deze vrijwel niet is 

ingevuld.  

  

7.  Terugkoppeling VZ aan SL besprokene instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 VZ koppelt terug m.b.t. punt 6. 

 

SL geeft aan dat huidige jaarplan is opgesteld 

o.b.v. eerder vastgestelde vierjaren plan en 

  



   
 

   
 

 

 

Instemmingen gegeven in deze vergadering 

 Geen 

 

Adviezen gegeven in deze vergadering 

  Geen 

 

Openstaande actiepunten uit vorige vergaderingen 

 Actiepunt na vergadering Actiehouder Datum vergadering 

 Proces rondom ouderbetrokkenheid weer op de 

agenda voor 2023 

SL/MR 2022-04-04 

 Covid Sectorplan 2022-2023          SL  

 

Onderwerpenlijst (ter bespreking met SL of in MR) – opgekomen in vorige vergaderingen 

 Onderwerp Datum vergadering 

 Communicatie beleid-kanalen 2021-09-5 

 Verkenning ouderraad: doel, functie, formele structuur etc. 2022-05-16 

   

 

Volgende vergaderingen data schooljaar 2022-2023 

 Vergadering 2: woensdag 19 oktober 2022  

 Vergadering 3: woensdag 23 november 2022  

 Vergadering 4: woensdag 18 januari 2023  

 Vergadering 5: woensdag 8 maart 2023  

 Vergadering 6: woensdag 19 april 2023  

goedgekeurd door MR. SL geeft aan dat het plan 

niet aansluit bij wat er nu loopt binnen school, 

maar dat dat vierjarenplan, vandaar dat deze 

beperkt is ingevuld. De activiteiten zijn te zien in 

het actieplan (mede n.a.v. inspectierapport) 

 Vertrouwelijk deel   

 Terugkoppeling VZ aan SL besprokene instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 VZ koppelt terug m.b.t. punt 5. 

 

De SL reageert op de verschillende punten die 

genoemd zijn door de MR-leden en geeft aan de 

punten te verwerken in het actieplan. 

  

5. Afsluiting   

    



   
 

   
 

 Vergadering 7: woensdag 17 mei 2023  

 Vergadering 8: woensdag 21 juni 2023 

 

 


