
MR AMS 27 september 2022 
 
Aanwezig: Annemiek (vz), Lotje, Lidewij W., Marja, Marion, Sanne, Hans, Lidewij de W. (online), Atty, 

Marijke tot 20.20 uur. 
 
Notulen: 
1. Opening 
 
2. Annemiek is vanaf dit schooljaar voorzitter MR 
 
3. NPO. 

Het NPO-documenten zien er positief uit, de MR stemt in met de volgende kanttekeningen: 

• De sociaal-emotionele score is niet goed, hierop wordt de aankomende tijd ingezet. 

• Het is een welkom idee de documenten te voorzien van een “tijdlijn” om de behaalde 
resultaten optimaler te kunnen lezen. 

• Gaat de afdracht van EUR 50,00 per leerling terug naar Flores? Dit wordt uitgezocht. 

• De analyse is een stuk beter dan vorig jaar. 
 

4. Nieuws uit de directie: 

• Er is een goede start gemaakt met ca. 400 leerlingen op de AMS. Helaas steekt de griep en 
Corona de kop op en de nodige vervanging wordt zo intern mogelijk geregeld. 

• De formatie is rond, de laatste vacature is inmiddels ingevuld en zal starten op 
29 september 2022. 

• De AMS zal een document moeten opstellen met daarin een aantal stappen en scenario’s om 
beter voorbereid te zijn op een eventuele toename van Corona. De MR zal dit document voor 
de herfstvakantie ontvangen (voor 22 oktober 2022). 

• De inzet van de NPO-gelden zijn niet altijd even zichtbaar voor de ouders/verzorgers. Dit zal 
verbeterd worden door het mee te nemen in het draaiboek. 

 
5. Jaarplanning MR. 

• De MR zal de kascontrole van de StAM doen over het jaar 2021-2022 en zal moeten 
instemmen met de kascontrole. 

• De Flow-Chart van de StAM wordt door de MR gecontroleerd. 

• De datum voor het overleg met de leerlingenraad aan in de jaarplanning wordt aangepast 

• Er wordt gevraagd om eventueel Flores-nieuws te delen met de MR. 
 
6. Taakverdeling MR. 

De MR heeft voor 2022-2023 een tweetal notulisten aangewezen. 
De communicatie met de ICT-afdeling van de AMS zal door de MR op zich worden genomen. 

 
7. De zichtbaarheid van de MR moet verbeterd worden. Op o.a. de volgende ouderavonden zal 

een deel van de MR aanwezig zijn: 21 november 2022, 6 maart 2023 en 26 juni 2023. 
Er worden voorstellen gedaan voor deze algemene zichtbaarheids-kwestie. 
Navragen of er info is vanuit de MR om te gebruiken tijdens deze infoavonden. 
 
Er zal een voorbeeld worden gestuurd naar de nieuwe OMR-leden om zich voor te stellen via 
het maandnieuws. 

 
8. De MR-drive wordt uitgelegd aan de nieuwe MR-leden. 
 
9. De vergaderdata voor het schooljaar ’22-’23 zijn vastgesteld. Deze staan op de Drive. 



De actielijst zal standaard aan de agenda voor MR-vergaderingen worden meegenomen. 
 
10. WVTTK 

• Eventueel beleid vanuit de wensen/behoeften van ouders naar de AMS + MR toe. 
 
11. Sluiting 


