
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
 
Datum: 
Aanvang: 

14-11-2022 
19:30 

Locatie: Bestuurskantoor in Langedijk 
PMR-leden: 
OMR-leden: 
Schooldirecteur: 

Mirja Siekerman, Rachel van Diepen 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
Frans van de Gevel  

Aanmelding 
ouders: 
Afwezig:  

 
- 
- 

 
 

Gezamenlijk gedeelte met schooldirecteur: 
 

1. 19:30 Opening, vaststellen agenda 
 

2. 19:35 Notulen zijn per e-mail vastgesteld.  
3. Doornemen actielijst: 

Jaarverslag MR 21-22 – moet nog gemaakt worden. 
Jaarplan 22-23 conceptversie is klaar, alle leden zijn akkoord. 
Termijnen OMR zijn uitgezocht.  
Nieuw lid MR gevonden (Rachel), afwezig lid (Eelkje) komt terug. 
Data MR-overleg zijn te vinden in het jaarplan.  

 
4. 19.40  Onderwerpen vanuit schooldirecteur 

 
- Training ouderbetrokkenheid van Peter de Vries is door het team naar tevredenheid 
gevolgd. Visie op ouderbetrokkenheid wordt op een later moment ontwikkeld (gericht 
op IKC) 
 
- Formatieplan lopend schooljaar  
 
- Begroting Paus Johannes 2022 – overzicht is gedeeld, vooruitzichten zijn positief. 
School is financieel gezond.  
 
- Vraag van personeelsleden over uitkeren bonus bij stichting Blosse: afdracht van de 
scholen binnen Blosse naar stichting is groter.  
 
- Taalcoördinator is gestart en heeft al een aantal activiteiten georganiseerd; o.a. 
voorleeswedstrijd, boekenmarkt. Gericht op bevorderen leesplezier.  
 
- Atlasklas is gestart. Leerkracht volgt opleiding bij het samenwerkingsverband. Gestart 
met nieuw instrument Sidi PO, dat gebruikt wordt door de leerkrachten om beter in 
kaart te brengen welke leerlingen meer uitdaging nodig hebben.  
 
 

4.  19.55  Geen nieuws vanuit GMR 
5. 20:00 – 21.30  Gezamenlijk overleg met directie en MR Phoenix 

 
 
 

 



Actiepunten: 
 

Actiepunt  Wie Datum Status 

Jaarverslag MR Mike  Nog maken en dan 
mailen 

Jaarplan MR vullen Mike  Gedaan 

Verloop voor tweede 
termijn/aftreden 

OMR  Gedaan 

Vervanging en nieuw lid MR Frans  Gedaan 

OR: wat je doen met de reserves Mike  Vragen 

Data vergaderingen afstemmen met 
MR Phoenix (niet 8 nov!) 

Mike  Afgestemd – zie jaarplan 

Schoolgids of jaarplan: als er punten 
zijn dan opsturen per mail naar 
Frans 

Allen  Gedaan 

IKC website als vast agendapunt 
opnemen. 

Secretaris   

 
 
 
 

 


