
Notulen extra MR vergadering 9-11-2022  

 

 

1.  a. Opening en vaststelling agenda 

b. Verslag en actiepunten 

  

2.  Terugkoppeling gesprek OMR en SL:  

 

• Kennismaking: 

• Werken aan wederzijds 

vertrouwen en samenwerking; 

• Dialoog met elkaar aangaan, wat 

kunnen we als MR betekenen 

voor de school. 

 

Terugkoppeling gesprek vz MR met 

bestuurder: 

• Kennismaking; 

• Afspraken maken over invulling 

en afstemming; 

• Specifieke vragen worden t.z.t. 

ingebracht. 

instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

3.  Samenwerking binnen de MR/training 

 

• Mw. Arends (Vereniging 

Openbaar Onderwijs) schuift 23-

11-22 aan bij het overleg; 

• Inventarisatie voor trainingssessie 

van circa 2,5 uur loopt; 

• Vz neemt contact met mw. 

Arends om af te stemmen en 

kennis te maken; 

• Vragen m.b.t. invulling rollen en 

taken MR worden centraal 

verzameld en vooraf aan Mw. 

Arends verstuurd; 

• Themasessies inplannen. 

 

instemming/advies/ 

actiepunt 

 

AP: beschikbaarheid 

doorgeven (MR) 

AP: VZ neemt uiterlijk 18-

11 contact op (Vz) 

 

 

AP: vragen aanleveren bij 

VZ/Secr (MR) 

 

 

 

 

 

AP: gezamenlijk thema’s 

bepalen waarin dieper 

ingegaan wordt op 

onderwerpen; deze 

sessies vinden plaats 

Onderwerpenlijst 

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   

 Iedereen   

   



naast de reguliere MR 

overleggen MR 

4.  Mededelingen 

 

instemming/advies/ 

actiepunt 

Onderwerpenlijst 

 1) Actieplan inspectierapport; VZ 

geeft aan dat ook al is het plan 

reeds besproken is met de MR in 

september het toch belangrijk is 

om de vragen die er zijn te 

verzamelen en voor te leggen aan 

de SL. 

 

2) Ouderbijdrage 2022-2023 wordt 

op ander tijdstip op de agenda 

gezet. De vraag vanuit OMR aan 

SL is wat is de status van de 

bijdrage, is er een terugloop in 

ouderbijdrage of is deze op het 

zelfde niveau gebleven? 

 

3) Jaarplan 22/23; deze is ook al 

besproken met de MR in 

september. Het huidige jaarplan 

is opgesteld o.b.v. eerder 

vastgestelde vierjaren plan. SL 

heeft eerder aangegeven dat het 

plan niet aansluit bij wat er nu 

loopt binnen school, vandaar dat 

deze beperkt is ingevuld. De 

activiteiten die lopen zijn te zien in 

het actieplan n.a.v. inspectieplan.  

 

4) Beheer inbox MR is gereed en 

wordt opgepakt door OMR. 

 

AP: vragen aanleveren bij 

VZ/Secr (MR) 

 

 

 

 

 

 

AP: jaarplanning bekijken 

en opnemen in 

voorraadagenda (Secr) 

 

 

 

 

 

AP: jaarplanning bekijken 

en opnemen in 

voorraadagenda (Secr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP: OMR 

 

5.  Draaiboek Covid plan 

De VZ concludeert dat er meer tijd nodig 

is om instemming te geven. De vragen 

rondom het plan worden verzameld en 

voorgelegd aan de SL en besproken in 

het overleg van 23-11-22. 

Wel wordt aangegeven dat de SL verder 

kan met de uitvoering en invulling van het 

plan. VZ vraagt of het plan al besproken is 

met het personeel; PMR 

vertegenwoordigd het personeel. Dus dat 

gebeurt pas na instemming MR. 

 

Instemming 

AP: vragen n.a.v. 

Covidplan aanleveren bij 

Vz/Secr (MR) 

Onderwerpenlijst 

  

 Afkortingen 

 MR Medezeggenschapsraad 

 SL Schoolleiding 

 PMR Personeelsgeleding van de MR 

 OMR Oudergeleding van de MR 

 WMS Wet medezeggenschap op scholen 

 Info. Informatierecht (art. 8 WMS)  

 Inst. Instemming plichtig (artt. 10, 12, 13 WMS) 

 Adv. Adviesrecht (art. 11 WMS) 



 

  



 


