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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 12 april 2022 

 

Online vergadering 

 

Aanwezig: Nanja Bevers, Tirza Debetz, Maurice Driessens, Annelies 

Huijts, Brenda Lucassen, Ronnie Mullers. 

 

Afgemeld: Belinda Linssen 

 

Toehoorder en als toekomstig MR lid Maarten Cobben. 

  

 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ons nieuwe MR lid van harte welkom 

 

2. Notulen 31-1-2022 

Er zijn geen op-/ aanmerkingen op de notulen. TD zal deze laten publiceren op de 

website. 

 
3. Ingekomen stukken 

 

 Notulen MR Meerval zijn doorgenomen. Op zich een goed plan om geregeld bij 

elkaar te komen. Komend schooljaar organiseren dat er vanuit de Wereldster ook 

iemand aanwezig kan zijn. Eerste vergadering in het komend schooljaar 

afstemmen. Voorkeur om komend schooljaar iemand van de oudergeleding als 

voorzitter te benoemen. 

 thema- bijeenkomst GMR- MR 10-5-2022, Nanja gaat kijken of ze eventueel 

aanwezig kan zijn. 

 

 

4. Evaluatie MR verkiezing 

 

Verkiezingen zijn goed verlopen, uiteindelijk zijn nu alle documenten gearchiveerd op One 

Drive en kunnen in vervolg steeds op deze manier worden ingezet. 

 

 Voorstellen nieuwe MR leden 

 

Maarten Cobben stelt zich voor. 

  

5. Office 365 omgeving MR 

 

Er is een online omgeving met opslag in de cloud. Hier staan alle documenten zoals; 

agenda, notulen, jaarverslagen en andere belangrijke documenten. Ook is een algemeen 

email adres voor eventuele mail gericht aan de MR. Zo blijft ook alles in de cloud van 

Innovo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Overige schoolpunten 

 

 Schooljaarplan zal in grote lijnen hetzelfde zijn als afgelopen jaar. Er wordt wel de 

komende periode samen met Eveline gekeken naar de visie. Er wordt dan gekeken of 

die nog wel aansluit bij hetgeen op papier staat. 2023 wordt in schoolplan herzien en 

dan zal ook het schooljaarplan dan ook een vervolg krijgen. Daarnaast zijn alle 

achterstanden die waren opgelopen inmiddels opgelost. 

 NPO, primair doel van deze gelden besteedt aan allemaal nieuwe Chromebook en 2 

onderwijsondersteuners in unit 1 en 2 aangetrokken. 

 Begroting/ financiën. Begroting is gedeeld. Begroting voor 2022/2023 is opgemaakt, 

weinig verschillen met schooljaar 2021/ 2022. Ook in het komend schooljaar zal de 

Wereldster 13 groepen kunnen formeren en de basisformatie voor komend jaar is 

rond. Echter is bij ziekte van een leerkracht uit de basisformatie toch echt een 

probleem en zal komend jaar ook een hele uitdaging worden. 

 Groepsindeling 2022/ 2023 zal grotendeels hetzelfde zijn als 2021/ 2022 

 

7. Rondvraag/ wvttk 

 Afgelopen jaar is de klassenindeling niet bekend gemaakt i.v.m. AVG. Ik ken nog geen 

ouder die hier bezwaar tegen maakt, heeft school in beeld hoeveel ouders hier 

bezwaar tegen hebben. Is het een optie om net als voor het maken van 

beeldmateriaal hier toestemming voor wordt gegeven? Gegevens mogen gewoon 

niet gedeeld worden. Ook als voornamen alleen worden gedeeld is de school in 

overtreding. 

 

 Verslag 31/1 wat zijn de achtergronden bij het feit dat kinderen die in quarantaine 

zitten vanuit AVG en privacy niet digitaal mee kunnen doen? 

Er is niet gekozen voor een hybride lesmethode omdat dit niet uitvoerbaar is door 

een leerkracht. 

 

 

8. Sluiting 

TD sluit de vergadering 

 

De volgende vergadering is 13 juni 2022 op school 

 

 

 


