
 
 
 
Notulen MR vergadering maandag 26 september start 2022-2023 (19:00-20:30uur) 
 
Aanwezig: Sarah (voorzitter), Astrid, Judith, Nicole (directeur), Patricia (kandidaat MR), 
Belinda (OR), Jeroen (notulist) 
 

1. Welkom 
2. Vaststellen definitieve agenda 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Mail vanuit GMR met verzoek tot aanwezigheid op 18 oktober bij vergadering. Judith 
zal proberen aanwezig te zijn. 

4. OR kennismaking, planning en begroting 2022-2023 (ter info) 
Belinda geeft een uitgebreide toelichting op de begroting OR. 
De kascontrole vindt automatisch plaats doordat Nicole het pasboek accordeert in 
Spendcloud. Ook zal Roy van de Glint voor de kascontrole worden gevraagd. MR is 
akkoord met begroting ouderraad.  

5. Planning MR komend schooljaar 
De voorgestelde planning wordt als leidraad gehanteerd en per vergadering wordt 
deze aangevuld/aangepast. 

6. Schoolgids 2022-2023 (Nicole) 
De MR heeft nog tot en met vrijdag om aanvullingen/vragen/wijzigingen via Sarah 
aan Nicole te sturen. Mr is in principe akkoord met schoolgids. 

7. Verloop samenwerking KPOA/SKOSS 
SKOSS heeft ingezet op behoud van eigen kwaliteiten en het gevoel is ook dat dit erg 
goed gebeurt. Bestuurders zijn inmiddels beide bestuurder van beide stichtingen.    

8. Ouderbetrokkenheid, evaluatie informatiemiddag ouders 
Er zijn 200 ouders op de middag geweest wat een succesvolle opkomst genoemd kan 
worden. Vooral de leerlingen waren zeer betrokken en hebben zich goed ingezet. De 
interne feedback wordt meegenomen voor een nog betere versie volgend schooljaar. 
Er zijn nog ideeën om ook op andere (les-)momenten ouders te betrekken. 
Belinda geeft aan dat het aantal ouders om te versieren bij activiteiten terug loopt. 
Tip: op een concrete datum en tijdstip een oproep voor hulp zou wellicht een succes 
kunnen zijn.  

9. 5-gelijke-dagen model: hoe loopt het? Hoe gaat het met de (lunch)pauzes? 
Eettijd is nog steeds een kwartier en daarna 20 minuten buitenspeeltijd. Er wordt 
gevraagd of ouders nog een evaluatie krijgen. Dat kan eind van het schooljaar. Tot nu 
toe zijn er geen vragen/opmerkingen gekomen vanuit ouders en personeel is ook 
tevreden. 

10. Godsdienstonderwijs: ‘Hoe werkt dat op de Carolusschool?’, naar de volgende 
vergadering doorgeschoven. 

11. Verkiezingen MRo 
Jeroen en Astrid zullen de verkiezing uitzetten voor de verkiezing wanneer er twee of 
meer verkiesbare ouders zijn. Mogelijk zal dit met “ouderwetse” briefjes worden 
gedaan. 

12. Rondvraag 



13. Afsluiting en plannen volgende vergadering > 14 november 2022 19.00 uur 
voorvergadering en 19.30 uur met Nicole. 

 


