
 

                             

 

 MR BIJEENKOMST 2022-06-27 

Aanwezig: Arnold, Richard, Marion, Femke, Rianne, Marinella, Ernst en Jolijn, Margriet, Marlous 

en Marije (notulen) 

Afwezig: Daniela en Amber 

Opening en vaststelling agenda:  

Don 15-9-22 eerste MR vergadering 

Mededelingen Cilinder/ Liereland: 

• Er zijn wat personele perikelen op Liereland in groep 8. Een leerkracht is langdurig ziek. Soms 

moet de groep een dag naar huis.  

• Op de Cilinder ook personele perikelen in groep 7-8. We vangen dat redelijk op, maar het NPO 

budget gaat erin. Collega’s pakken het goed op en doen van alles extra!  

•  PR- nieuwe vlag voor de Cilinder. Een fotograaf heeft op beide locaties foto’s gemaakt, Nu 

nog bekijken en ouders benaderen.  

• Financiën: we gaan per kalenderjaar werken. Meer verschillende potjes. Alle budgetten per 

kalenderjaar, is voor de boekhouding.  

• Onderwijs en kwaliteit: graag schoolgids en npo stuk tekenen.  

• Uitslagen IEP zijn erin opgenomen.  

• KVL SWAT worden doorgestuurd. Voor de Cilinder geen opmerkingen. 

• Groepen en bemensing is op beide groepen rond. En naar de ouders gegaan.  

• Bedankt Richard en Rianne voor jullie jarenlange inzet! 

Binnengekomen post/mailbox:  

Notulen vorige vergadering: goedgekeurd.  

GMR:  

• Er komt een werkgroep ventilatie. 

• GMR structuur kan in de toekomst gaan veranderen, er wordt onderzoek naar gedaan. Ook 

wordt er geëvalueerd onder begeleiding van een externe. 

• Rvt doet onderzoek naar de vorming van een nieuwe bestuursstructuur.  

 

Belangrijke punten 22-23 

● IHP (integraal huisvestingsplan)/ ventilatie 
● NPO, evaluatie plannen in september met IB.  

 

Werkgroepen: 

● Protocollen: de routing klopte niet helemaal, protocol eerst naar team, dan mr. 
● Communicatie/ Veilig Online:  



 

                             

 

● NPO:  
● Ventilatie:  
● Kiss&Ride: 
● Werkgroep Subsidies gezonde school:  

 

Rondvraag: 

Ernst: Er is een andere school in Alkmaar met speerpunt Jogg, hopelijk sluiten wij ook aan!   

Marije: Liereland heeft 2000 euro subsidie gehad voor Jong leren eten& Lekker naar buiten, We 

hopen dat volgend jaar weer te kunnen doen. 

Rianne: bedankt, raar gevoel, jongste kind verlaat po en ikzelf ook! 

Marlous: wie wil er een MR cursus volgen, hoeveel geld is er? Kan het samen met een andere Ronduit 

school? 

Richard: bedankt voor de MR jaren 

 

 Actiepunten: 

12-01-22 MR teams en outlook adres vragen.   Daniela 

27-06 -22 Data MR vergaderingen mailen  Marlous 

27-06-22 NPO evaluatie in combi met opbrengsten delen, IB vragen. Voor eind september 

plannen.  

Marije 

Marion 

27-06-22 Saldo MR rekening checken en aan Margriet doorgeven.  Marion  

27-06-22 Welke MR -cursus biedt AOB aan? Arnold. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                             

 
  

  

  

  

    

  

  

    

openbare basisschool voor Dalton onderwijs                                                 Openbare basisschool voor montessori onderwijs  
liereland                                                                                                        de Cilinder      
072 5621672                                                                                             072 5621549  


