
Notulen vergadering MR de Lingelaar

Datum: Woensdag 6 juli 2022

Notulant: Maarten Hendriks

Tijd: 16:30-18:30

Plaats: op de Lingelaar

Aanwezig:
Annemiek van Hemert

Astrid van Veldhuizen

Maarten Hendriks

Astrid Luijten

Thea Bootsma

Esther Stroobach

Afwezig:
Han Rahimi

Welkom en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vergadering met directie:

- Jaarplan
Het hele team van de Lingelaar heeft medewerking verleend aan de totstandkoming van het jaarplan.
Leerteams zijn met de verschillende onderwerpen aan de slag gegaan en deze input is verwerkt in het
jaarplan.
De MR heeft het jaarplan voor de Lingelaar goedgekeurd.

Een aantal zaken zijn uitgelicht en hieronder beschreven:

● De Kinderboekenweek, start op 5 oktober en heeft als thema, “GiGaGroen”
● De Gymlessen zijn om didactische redenen voor alle klassen, 2x 45 minuten per week
● Er komt ook aandacht voor ICT en met name het onderwerp Veilig Internetgebruik en Social

Media. Dit wordt nog concreet uitgewerkt.

- Jaarkalender
De Mr is akkoord met de gepresenteerde jaarkalender.



- Werkverdelingsplan
Ook hier is de MR het mee eens.

- Huisvesting 
Er komen nieuwe vloeren in de klaslokalen.
Twee leslokalen worden afgestoten.
De deuren bij de kleutergroepen worden vervangen door doorzichtige puien waardoor er extra zicht
komt richting de gang.
In de hele school wordt de bestaande verlichting vervangen voor LED verlichting.

- Oudertevredenheidsonderzoek 
Korte samenvatting van deze enquête:

Hij is door 31 ouders ingevuld.
Het gemiddelde cijfer is een 7,3.
Ouders zijn zeer tevreden over de Lingelaar.

- Informatieavond begin schooljaar:
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. De directie is
nog bezig met de concrete invulling van deze avond. Meer info volgt.  

- Jaarverslag MR en OR/ OR Begroting 
Er is een gesprek geweest met de OR en i.v.m. het officieel goedkeuren van de financiële
boekhouding van de OR en het goedkeuren van de begroting van het schooljaar 2022-2023 zijn
handreikingen gegeven om dit op een makkelijke manier aan te leveren bij de MR.
De MR kan op basis van die gegevens het lopende boekjaar van de OR afsluiten en goedkeuren
(kascontrole)  en vrijwel direct ook de OR-begroting voor het nieuwe schooljaar goedkeuren.
Hierdoor kan op tijd kan worden gestart met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

- Voortgang groene plein 
Er wordt druk gewerkt aan de plannen voor de groene pleinen. Op dit moment is er te weinig
informatie beschikbaar om te delen in dit verslag.

- Data MR vergadering 2022-2023 
De vergaderdata voor de MR vergaderingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn als volgt:

● 13 september
● 29 november
● 31 januari
● 28 februari
● 4 april
● 9 mei
● 20 juni

- Samenwerking MR en directie, evaluatie MR 
Belangrijkste punt is dat er meer structuur komt in de te bespreken onderwerpen (handreiking is de
MR map met daarin een leidraad met mogelijke onderwerpen per vergadermoment).

- Terugblik schooljaar ‘21-‘22 
MR en directie zijn tevreden over het verloop van schooljaar 2021-2022.
Er zijn geen bijzonderheden gemeld.



- Afscheid Linda  (PMR lid)
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Linda die na 3.5 jaar PMR lid geweest te
zijn, gaat stoppen. We willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid in al die jaren.

- Voorstellen Nieuw pmr-lid:
Han gaat zitting nemen in de MR namens de ouders (PMR lid)

Hij gaat zich nog voorstellen aan de ouders met een bericht in de nieuwsbrief.


