
Notulen MR 12-09-2022  
Dag:  Datum:  Tijd:  Voorz.: Notulist: 

maandag  12-09-2022  18:00- 20:00 Cynthia 

 

Voorbereidingen voor de MR leden:  
- Notulen van de vorige vergadering doornemen en evt. Opmerkingen.  
 

MEDEDELINGEN:  

- Notulen vorige vergadering goedkeuren of aanpassen  

- Terugkoppeling brief MR over BRIN  

- Terugkoppeling audit NMV ?? 

 

Reactie op de audit NMV moet nog komen.  

 

 

AGENDA PUNTEN  

Punt  Onderwerp:  Tijd Wie: Discussie/Besluitvormend / 

Informerend/Voortgang 

1  Jaarverslag MR 5  

Ellen Informerend 

min.  

Hier de notulen van bovenstaand punt: 

We willen periodiek bijv. in januari een kort verslag delen met de ouders. Dit om de 

ouderparticipatie te vergroten. In januari gaan we de afgelopen anderhalf jaar evalueren en de 

plannen voor de komende tijd delen. Waar staan we nu en waar gaan we naar toe. We zetten dit als 

periodiek in het huishoudelijk reglement.  

2  Update huishoudelijk 
reglement MR 

Ter plekke het document doorlezen en aanpassingen doen. 

Tessa werkvorm? 

Hier de notulen van bovenstaand punt: 

Hoe gaan we dit oplossen? Suzie en Tessa gaan dit oppakken. Zij maken een template die 

werkzaam is voor het Mozaiek. Komt in de volgende MR vergadering terug. 



3  Update van het 

werkverdelingsplan 

5  

Ellen Informerend 

min.  

 

Hier de notulen van bovenstaand punt: 

 

Ellen stuurt een nieuwe update. 

 

4  Jaarplanning/jaarpla

n MR 

(begroting, training, 
taakverdeling, data, 
tijden, activiteitenplan) 

 

Hier de notulen van bovenstaand punt: 

Maartje treedt af. Martin wordt lid met affiniteit  voor financiën. Twee teamleden zullen gevraagd 

worden om lid te worden. We willen in ieder geval een teamlid erbij.  

 

5  Verkiezingen, 
aftredingsrooster, 
GMR-lid, werven, 
voorstelronde aan 
ouders in 
nieuwsbrief, 
adressenlijst MR 

 

Hier de notulen van bovenstaand punt: 

Cynthia heeft zich her(ver)kiesbaar gesteld. En zal een nieuwe termijn aangaan. De andere 

teamleden zijn in opleiding en of nieuw op de school en hebben daardoor geen taakuren 

beschikbaar. 

Het rooster van aftreding zullen we de volgende MR bijstellen. Tessa gaat haar laatste jaar van de 

MR in. 

In Januari meteen gaan werven. 

Activiteitenplan van Monton zit in de jaarplanning 22-23 

 

[MR vergadering]  

1 Montessorischool ‘Het Mozaïek’ [16 nov. 2020] Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 

www.montessorischoolhetmozaiek.nl 0346 – 59 08 48  

W.V.T.T.K. / RONDVRAAG:  



- de MR vergaderingen voorstel i van 15.00-17.00 uur en anders 15.30-17.30 Tessa  laat het ons 

weten. 

- daarna zijn de tijden vastgesteld. In de jaarplanning al aangepast. 

- GMR lid - Irene ??? en Martin???? 

- Foto van de MR deden als groep voor de nieuwsbrief (binnen 2 week, op een maandag) 

- Leerlingenraad gaan we nieuwe verkiezingen voor houden.  

 

VOLGENDE MR VERGADERING 

Dag:  Datum Tijd: Notulist: 

  

 

 


