
 

MR BS ’t Karregat 

MR-vergadering, 21 januari 2020 

Locatie: BS ’t Karregat (koffiekamer) 

Aanwezig: Jacqueline (VZR/OMR), Martijn (OMR), Ingrid (OMR), Marjolein (PMR), Ellis (PMR), Anneke 

(directie), Jasper (directie trainee OMNIO), Ilona (PMR), Monique (PMR/Secretariaat) 

Afwezig: Geert (OMR) (wel grootste deel van de vergadering via telefoon deelgenomen) 
 

Notulen 

 Onderwerp Wie 

1.  Opening en goedkeuring agenda 19.00 uur  

2.  Openstaande actiepunten notulen 12 december 2019 
- Geen 

 

3.  Mededelingen directeur (o.a. verbeterpunten WMK) 
- Personeel 

Alleen bij langdurig verzuim etc. zal dit punt voortaan opgevoerd 
worden. 

- WMK, jaarplan en begroting 
- Voortgang schoolplan 2020-2024 
- Sociale veiligheid 
- Veiligheidsplan 
- Arbobeleid, risico-inventarisatie evaluatie 

Bovengenoemde onderwerpen schuiven we door naar de 
volgende vergadering. Er wordt dan extra tijd ingepland voor de 
directie omdat deze onderwerpen in die periode actueel zijn. 

- Visie overleg OMNIO 15 januari jl. 
Tijdens de laatste studiedag heeft Jasper aangegeven dat er de 
komende periode gewerkt wordt aan de visie en missie van 
Omnio, werkend naar een toekomstbestendig ‘Omnio 2.0’. Hier is 
woensdag 15 januari jl. een begin mee gemaakt. Op woensdag 5 
februari wordt dit vervolgd. Vanuit hier wordt er een 
(concept)beleidsnotitie opgesteld, welke t.z.t. aan de MR 
gepresenteerd zal worden. 

- Staking(en) 
Kan de MR brainstormen over mogelijkheden de ouders te 
betrekken in het meedenken over tekorten in het onderwijs? De 
MR leden zijn na overleg tot een aantal inzichten gekomen. Voor 
er iets mee georganiseerd kan worden, dienen we op de hoogte 
te zijn van: 

o Wat is de visie van Salto hierin? 
o Wat wil ’t Karregat doen/doet ’t Karregat? 
o Wat kunnen ouders doen? 

 
 



Vooralsnog geeft de oudergeleding van de MR aan dat het van 
belang is dat ouders op de hoogte gehouden worden van wat er 
gebeurt als er gestaakt wordt. (exposure) Verder denken we aan 
een inloopweek/avond, mailopenstelling etc. om ouders te 
betrekken en te informeren. 

4.  Gezamenlijk platform MR leden 
- Martijn heeft een Dropbox account opengesteld voor de 

MR. Alle leden zijn toegevoegd. 
- De GMR-notulen, statuten en dergelijke worden naast de 

notulen en het activiteitenplan ook op de Dropbox gezet. 
- Geert en Martijn gaan de punten van de 

meerjarenplanning die verstuurd is door de GMR 
verweven met het activiteitenplan. 

- Alle informatie die van belang is voor de MR kan worden 
gestuurd aan Monique, zij zet het dan in de Dropbox.  

 
 
 
Monique 
 
Geert/Martijn 
 
 
Allen 

5.  Activiteitenplan updaten 2019-2020. Status doelen 
1. Ouderbetrokkenheid (Ellis/Ingrid) 

Doel wordt uitgewerkt, de doelstelling wordt voor 14 februari 
a.s. gedefinieerd. 

2. Ondersteunende werkzaamheden ouders (Marjolein/Ilona) 
Doel wordt uitgewerkt, de doelstelling wordt voor 30 januari 
a.s. gedefinieerd. 

3. Verkiezingen MR schooljaar 2020-2021 (Jacqueline) 
Vacaturetekst wordt in de Karreflits van 3 maart en 7 april a.s. 
geplaatst. 1 mei houden we aan als deadline. Jacqueline 
stuurt de tekst hiertoe door naar Monique. 

 
Ellis/Ingrid 
 
 
Marjolein/Ilona 
 
 
Jacqueline/Monique 

6.  Rondvraag 
- MR-vergadering van 12 mei is verzet naar 14 mei a.s.  

De vergadering van 12 maart a.s. blijft op die datum. 

 

7.   Afsluiting vergadering om 21.25 uur.  

 

 

 


