
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 30 september 2021 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Ivo oude Aarninkhof,  
Lisanne Wolbert 
Notulist: Dorien Haverkort (notulist 30 september)  
Gast: Quinten Mulder en Jasper Diele (vanaf punt 1) 
  
  

MR-vergadering  
  

1. Opening en vaststellen agenda  
Ivo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
  

  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Notulen zijn goedgekeurd. Actielijst aangepast.   
  

3. GMR  
Samenwerking wat betreft Konot en Tof wordt onderzocht op het gebied van stafmedewerkers.  
We moeten kritisch blijven wat betreft deze samenwerking; werk samen waar het kan en niet dat het op alle 
punten moet.  
  
  

4. Jaarplan MR 
Wijzigingen/aanvullingen: 
Tweede vergadering: sociale veiligheid en social media worden toegevoegd 
Vierde vergadering: schooljaarplan/ 1 pagina-plannen, werkverdelingsplan 
Vijfde vergadering: veiligheid om de school en jaarverslag, schoolgids 
  

5. Brede brainstorm 
Taakverdeling blijft zoals het nu is. 
Speerpunten: stukje techniek in de school halen.  
 

  
6. Opening MR met directie 

Quinten stelt zich voor. Oudergeleding stelt zich aan Quinten voor.  
 
  

7. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 
 Goedgekeurd 
 

 

 

 



 

 

8. Mededelingen directie 
Mooie start gemaakt.  
Feestweek vindt plaats in de week voor de herfstvakantie 
Gebouw wordt van binnen vernieuwd; wanden, meubilair, keuken, podium, vloeren, verlichting. 
Studiedag team: vrijdag voor de herfstvakantie. Leerlingen zijn vrij.  
Konot heeft een nieuwe medewerker voor wat betreft kwaliteitszorg. 
 
 

9. Centrale schoolbespreking 
De centrale schoolbespreking ziet er goed uit.  Hier kunnen we trots op zijn.  
 

10. Bijdrage “vrienden van Deurningen” 
Quinten en Kirsten gaan samen kijken of we nog meer subsidies kunnen aanvragen/krijgen om zo het bedrag te 
vergroten. Vervolgens kijken en overleggen hoe het geld besteed kan worden.  
  

11. Rondvraag 
Kirsten spreekt namens de MR bij de informatie-avond van de nieuwe leerlingen op 25 oktober.  
  

12. Sluiting 
De vergadering wordt om 20.40 gesloten.   

.  
  
Bijlage: Actielijst MR-overleg  
  
Beschrijving  Actie  Aanhouden/uitgevoerd  
350 jaar Deurningen; cadeau voor school. Kunnen we nog meer 
subsidies krijgen.  

Kirsten  
Quinten 

oktober 2021 

   
Ouderavond Leader In Me, oppakken wanneer dit weer mag   Directie  Kan ingepland worden. 

Overleg met Lighthouse Team 
“Onderzoekje”  wat betreft informatiestromen. Even goed bekijken  Directie  

Ouders 
  

oktober 2021 

  
 


