
 

 

Agenda MR-vergadering” - PWA Uddel – woensdag 8 september 2021 

20.00  pwa 

(notulist Willeke) 

 

 

1. Erik opent de vergadering met het lezen van Galaten 6 en gebed. 

2. Mededelingen :  

• Mededeling over schoolplein: subsidie van de provincie hebben we gehad. Subsidie 

van de gemeente niet. Afgelopen maandag gesprek gehad met de gemeente. We 

weten nu waar we het plan nog moeten aanpassen. Het doel van de gemeente is om 

binnen 10 jaar alle pleinen in de gemeente te vergroenen. We komen dus wel een 

keer aan de beurt. Met aangepast plan hopen we er de komende keer door te 

komen. Volgende week donderdag is er wel een gesprek met de ontwerper om te 

kijken of we al wel een deel van het plein kunnen doen omdat we de subsidie van de 

provincie hebben en ook zelf een flink bedrag hebben begroot. De mr vindt het fijn 

om hiervan verder op de hoogte te blijven. 

 

3. Notulen vorige vergadering 12 mei (vergadering juni is doorgeschoven naar 8 

september) goedgekeurd.- 

4. Corona update, zijn er aandachtspunten 

Geen bijzonderheden 

5. Overblijven  

We bespreken de gang van zaken rondom het overblijven. Het valt op dat er veel erg veel 

kinderen overblijven. Is dit ook altijd echt noodzakelijk? Het kan een probleem worden om 

het rooster rond te krijgen. Ook bespreken we dat het goed is als overblijfouders een 

gedragscode ondertekenen, dit in verband met de privacy van de kinderen.  

6. NPO gelden 

Inhoudelijk akkoord. Wel vraagt de mr zich nog af of de beschikbare gelden sowieso 

binnenkomen, of alleen wat is hebt gebudgeteerd. Als dat laatste het geval is vraagt de mr 

om nog eens goed (met team) te kijken of het resterende bedrag  alsnog in  de begroting 

kan. Het is jammer om geld te laten liggen. 



7. Schoolgids 

Kennisgenomen van het schoolplan. Een paar kleine verbeterpunten doorgegeven. Het 

document ziet er goed uit.  

8. Evaluatie jaarplan :  

Mr stemt in met de evaluatie jaarplan. 

9. Mr jaarverslag: vastgesteld en  goedgekeurd, kan op website. 

10. Scholingsplan : kennisgenomen van het scholingsplan 

11. Werkverdelingsplan: kennisgenomen van het werkverdelingsplan 

12. GMR onderwerpen : onderwerpen zijn tot op heden niet bekend. 13 september is er 

vergadering, Hilde zal aanwezig zijn. Zij pakt de taak als vertegenwoordiging namens 

de mr weer op in de gmr.  

13. Plannen volgende vergaderingen (november begroting: Colinda aanwezig) 

We kunnen nog geen data plannen, aangezien de gmr nog geen vergaderingen gepland 

heeft. Als die bekend zijn komt er een voorstel.  

We bespreken nog wat de regels zijn voor de termijnen en (her)verkiezingen van mr leden. 

Hilde gaat dit uitzoeken. 

14. Sluiting 

 

 

 

 

 

 


