
 

                             

 

 MR BIJEENKOMST 2022-09-15 

Aanwezig: Marlous (voorzitter) Marion, Femke, Marinella, Ernst, Jolijn, Amber, Daniela, 

Margriet en Marije (notulen) 

Afwezig: Amber 

Opening en vaststelling agenda:  

Don 15-9-22 eerste MR vergadering 

Mededelingen Cilinder/ Liereland: 

• Maaike is vanavond afwezig, lange training gehad. Ze blijft  tot herfstvakantie gelukkig bij ons.  

• Er is een nieuwe IB-er aangenomen voor de Cilinder, ze start maandag 19 september al! 

• Morgen 16-09 gesprekken voor een adjunct. 

• Er zijn nog al wat zieken, dat is een hele klus.  

• Personeel mag een medische keuring doen en er is een psycholoog beschikbaar. 

• Financiën: we staan er goed voor.  

• Protocol gedrag; 2019 goedgekeurd, nu heeft Liereland nieuwe methode Kanjertraining en er 

zijn aanpassingen gemaakt, nu niet passen voor beide scholen, dus voor Liereland  nieuw 

protocol, als het door team is, dan naar MR. 

• Ronduit werkt aan draaiboek corona, fijn dat het bestuur een lijn uitzet.  

• De Cilinder is nog op zoek naar een vakleerkracht gym, er is nu contact met een zzp-er. Met 

Alkmaar Sport loopt het niet zo soepel, maar ook daar is een personeelstekort.  

• Energiebesparing: we moeten wel ventileren en minder stookkosten maken. Daar zijn wel 

zorgen over.  

Binnengekomen post/mailbox: zie postvak  

Data vergaderingen: 

7-11 wordt 31-10,13-4 wordt 6-04, 9-07 wordt 7-07 , 15-02 wordt 08-02  

Notulen vorige vergadering: goedgekeurd.  

Taakverdeling 2022-2023 

• Taakverdeling: We zoeken nog een vice-voorzitter 

• Amber secretaris 

• Marion: penningmeester 

• Marije blijft notuleren 

Belangrijke punten 22-23 

• Begroting: komt waarschijnlijk op 31-10-2022 op de agenda 

 



 

                             

 

GMR: 

•   Femke heeft nog geen agenda voor volgende week gekregen. 

 

Cursus MR: 

• Ernst en Arnold hebben informatie ingewonnen.  

• Obs de Zandloper heeft interesse om samen te doen.  

• Vragen om Maatwerk van de AOB,  

• Margriet vragen om het uit te zetten onder andere scholen.  

Werkgroepen: 

● Protocollen: Marlous en Amber 
 Het is fijn als de nieuwe ouders ook fijn om het jaarplan en jaarevaluatie meelezen, dat is in juni. 
Marlous mailt Margriet over het media protocol.  
● Communicatie/ Veilig Online: Daniela en Marion  
● NPO: Ernst, Jolijn en Marinella Op korte termijn afspraak met IB  
● Ventilatie: Arnold en Daniela 
● Kiss&Ride: Marlous  en Marinella  

De wijkagent zou komen posten 
● Werkgroep Subsidies gezonde school: Jolijn en Ernst evt. samen met ouderparticipatie 
● Gmr: Femke en ? we zoeken nog een ouder. 
● Ouderparticipatie: Marinella, Jolijn en Ernst 
● Evaluatie jaarplan lezen: Ernst en Arnold?  

 

Rondvraag: 

Voorstelstukje nieuwe ouders graag mailen naar Marlous. 

 Actiepunten: 

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

15-09 Margriet vragen naar media protocol Marlous 

15-09 Ouder zoeken voor GMR Marlous 

15-09  Margriet vragen MR cursus onder andere scholen te delen. Contact opnemen met 

Zandloper. Offerte vragen bij AOB  

Marlous 

  

 

  

  

  



 

                             

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

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


