
 

 

 

Agenda MR    

Donderdag 10 februari 2022 om 19:00uur 

                

 

Aanwezig: Carien, Maria, Natalie, Regat en Saskia 

Afwezig: Vincent 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

• MR notulen goedkeuren 
o Notulen vorig overleg goedgekeurd. 

 

• Status → Jaarplanning 
o Actiepunt: S.H. maakt een afspraak met Danielle. Afgesproken om dit 

te doen met 1 MR-docent + 1 MR-ouder. Voorstel: S.H. en V.K.  
 

• Ambitieplan 
o Het ambitieplan moet n.a.v. het vorig overleg worden bijgewerkt. Dit 

omdat m.n. de invulling van de werkgroep anders wordt uitgevoerd 
(MR achterop de tandem i.p.v. voorop de tandem). N.a.v. het concept 
ambitieplan en het vorig overleg is een advies geschreven.  

o Nog wel in het ambitieplan opnemen/ laten:  
▪ professionaliseren MR (o.a. door opstellen jaarplan/ 

activiteitenplan);  
▪ gebruik van initiatiefrecht MR steviger positioneren.  

 
 

• Ouderbijdrage 
o De Provenier heeft een lage ouderbijdrage. Daarnaast is er in het 

verleden vaak te weinig geld geweest voor activiteiten.  
o MR wil nadenken/ adviseren over hoe er meer geld via de 

ouderbijdrage kan binnenkomen. 
o N.T. denkt na over een (communicatie)voorstel. 

 
 

• Rol OR AC 
o Het is onduidelijk of er een OR/ AC is, en wat de rol is. Wenselijk is om 

ouders weer actiever te gaan betrekken. Dit wordt in het advies 
opgenomen. 

 
 

• Advies uitbrengen naar de directie 
 



o De rol van de MR in de werkgroepen wordt anders ingevuld dan het 
was voorgelegd door de vorige MR.  

o Huidig voorstel: 
▪ MR treedt op als communicator, voor vragen van ouders; 
▪ MR adviseert directie en werkgroepen over de voortgang;  
▪ Deelname van MR-leden gaat op individuele basis, d.w.z: als 

ouder, niet als MR-lid; 
 

Achterstallig onderhoud grote schoolplein: 

• Op het grote plein zijn er een aantal defecte zaken die op dit moment 
onveilig zijn voor kinderen (rots, basketbal,..). 

• In advies wordt terugkoppeling gevraagd over de aanpak voor het 
oplossen van de onveilige attributen. 

 
Structurele oplossing achterstallig onderhoud 

• Voorstel voor procedure voor de toekomst:  
o maak de inspectieronde van het schoolplein een vast 

onderdeel van de activiteitenplan/ jaarplan.  
o een vaste (werk)groep van ouders vragen 2 of 3 keer per jaar 

de zaken die uit de inspectieronde komen op te knappen. 
Actiepunt: N.T. werkt het advies bij. 
 

Overige punten. 
 
 

• Schoolplan 
o SK vraagt hoe het schoolplan tot stand komt en wordt bijgehouden. 

Toelichting C: De basis voor het schoolplan is het Bouwhuis. Er zijn 8 
werkgroepen geformuleerd (rekenen, taal, etc), die elk per jaar een 
plan hebben. Hierin staat per jaar wat de school doet/ ambitie is. 

 
Actiepunt: het Bouwhuis komt op de agenda voor het volgend overleg.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


