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Notulen 14 april 2022

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 14 april 2022
Aanwezig: Petra, Ruben, Nicole, Daniel 
Afwezig: Naomi, Patricia 
Voorzitter: Petra Rikhof-Masselink
Notulist: Daniel 

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is goedgekeurd

2. Notulen d.d. dinsdag 8 februari van Patricia
De notulen zijn goedgekeurd

3. MR in nieuwe samenstelling
Er hebben zich 2 kandidaten gemeldt. Dit zijn Anne Ter Denge en Martine Haitjema-Bauhuis. 
Dit houdt in dat Ruben en Naomi aftredend en niet herkiesbaar zijn. Petra blijft volgend jaar nog 
voorzitter. De nieuwe leden worden uitgenodigd voor de laatste MR vergadering. Dan kunnen 
we ook kijken naar een eventuele taakverdeling/overdracht. Ook moeten we Marcel contakten 
over eventuele opvolging. 
Ruben geeft aan dat hij nog wel het beheer van de MR wil doen op de website. 

4. MR regelement
Daniël heeft een opzet gemaakt voor een MR regelement, na een aantal goede suggesties 
kunnen we het binnenkort definitief maken. 

5. Notulen + agenda GMR vergadering van 14 februari 
De voorgenomen intensievere samenwerking tussen de 3 Enschedese besturen zal voorlopig 
eerst nog op een lager pitje komen te staan.

6. Overleg formatieplan
De groepsindeling is inmiddels wel aardig bekend, wie voor welke groep komt nog niet. 
Dit hebben we hopelijk allemaal rond bij de laatste vergadering.

7. PBS
Iedere groep werkt aan 3 klassendoelen en probeert dit zichtbaar te maken in de groep. 

8. Activiteitenoverzicht 
Er zijn veel aanmeldingen van ouders bij de activiteiten(koningsspelen en kind/ouder activiteit), 
dit is een positief bericht. 
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9. Samen naar schoolklas
We zitten in de laatste fase, het wachten is op het groene licht van Consent, dit heeft ook te 
maken met het financiele plaatje. We zitten vlak voor de Meivakantie en willen in de vakantie de 
lokalen gaan verplaatsen, dan is het wel handig om snel duidelijkheid te krijgen. De MR geeft 
aan dat indien nodig ze graag wat willen betekenen.(denk aan een brief aan het bestuur o.i.d.)

10. Mededelingen oudergeleding
geen 

11. Mededelingen teamgeleding
Het is de bedoeling dat in de meivakantie de vlinders naar het lokaal van de wespen gaan en 
de wespen gaan naar het hoeklokaal.(nu nog in gebruik van de verrekijker.) dit ivm de opstart 
van de samen naar schoolklas.

12. Mededelingen directie
Geen

13. Rondvraag
Geen


