
MR-vergadering Het Noorderlicht 
maandag 14 september 2020 
20:00- 21.30 uur op Het Noorderlicht 
Aanwezigen: Corrie (directie), Sandjai en Esmee (oudergeleding), Christine en Nika 
(personeelsgeleding) en Carel Laenen (bestuur) 
Notulist; Nika 
 

Punt Onderwerp Wie Vorm Directie Besluit 

1 Opening en mededelingen 
vanuit MR 

Esmée Info Ja - 

2 Toelichting Carel Laenen 
profiel nieuwe directeur  
 
De MR heeft een 
adviserende rol in de 
procedure van nieuwe 
directeur. Vanuit het team 
kwam de wens dat een 
nieuwe directeur positief 
taalgebruik moet hanteren 
en een verbinder moet 
kunnen zijn. Een 
wervingsprofiel zal opgesteld 
worden. De data zijn al 
bekend bij het bestuur. In de 
selectiecommissie zitten; 
Carel Laenen, de adjunt van 
Het Noorderlicht, een collega 
directeur, Marrie van Ess en 
een GMR lid. In de 
benoemingsadvies 
commissie zitten; MR lid 
(Sandjai; oudergeleding), 
personeelslid (Joëlla), een 
tweede personeelslid 
(Annemiek, IB) en de 
voorzitter afdeling HR.  
 

Carel Laenen Info Ja - 

3 Mededelingen vanuit 
school/stand van zaken 
lopende onderwerpen 
 
Volgens onderzoek naar 
ventilatie op scholen, 
voldoet onze ventilatie op 
school aan de eisen. Er zullen 
webcams worden 

Corrie/Annette Info Ja - 



aangeschaft voor de 
leerkrachtcomputer voor alle 
16 groepen. De website zal 
worden aangepast. Hij wordt 
meer up-to-date en de 
filmpjes en foto’s zullen 
worden vernieuwd.  

4 Vervanging i.v.m. Corona 
 
De directie is druk bezig met 
een ‘beslis-schema’ op te 
stellen. Het team kan daar 
op reageren. Het doel van dit 
protocol is om de 
verwachtingen van en naar 
elkaar te verduidelijken bij 
afwezigheid van de 
leerkracht.  

Corrie/Annette Info Ja - 

5 Verslag en actiepuntenlijst 
22 juni 2020 

Allen info Ja  

6 MR verkiezingen/nieuwe 
secretaris. 
 
Ramona en Mike zijn vanaf 
dit schooljaar niet meer 
actief in de MR. Er zal een 
attentie hun kant op gaan. 
Nika zal dit regelen. Anne zal 
het nieuwe personeelslid 
worden ter vervanging van 
Hilda. Esmee zal een brief uit 
sturen om een kandidaat 
ouder MR te werven. 

Esmée Info Ja - 

7 Bijscholing MR leden 
 
Nascholing wordt opgeschort 
aangezien we het druk zat 
gaan krijgen met procedure 
nieuwe directeur. 

Christine Info - - 

8 Rondvraag/wvttk Allen Info - - 

 
 
 
 
 
 
ACTIELIJST  



Onderwerp Actiehouder 

Persoonlijk stukje website aanleveren bij Peter Allen 

Vraag secretaris mr Esmée 

Brief verkiezingen Esmée 

Attentie Mike en Ramona Nika 

Notulen afgelopen jaar nalopen en doorsturen voor op website Nika 

 


