
Notulen MR-vergadering Het Noorderlicht 
 
Datum  : maandag 12 september 2022 
Tijd en locatie : 20.00 -21.30 uur, Het Noorderlicht 
Aanwezig : Christine, Nika, Mirjam, Frank, Sander, Maaike, Robert 
 
 
AGENDA 
Notulist: Christine 
 

Punt Onderwerp Wie Besluit Bijlage 

1 Opening en mededelingen vanuit MR 
Welkom op de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar. 
Welkom aan Robert, de nieuwe adjunct stelt zich 
voor. 

Voorzitter n.v.t. Nee 

2 Mededelingen vanuit de directie 
- Voorstellen Robert Stewart, adjunct 

- Stand van zaken lopende onderwerpen: 

1. Plan is om het schoolplein te vernieuwen. 

Komt een uitgebreid plan voor. Gaat 

meegedacht worden door de leerlingen 

raad, team en ouders 

2. Twee nieuwe methodes: Blink wereld en 

Blink Lezen.  

3. Kleuters krijgen een nieuw 

observatiesysteem.  

4. Engels en Godsdienst staan op de rol om 

vervangen te worden. 

5. Nieuwe portfolio gaat dit jaar dan echt van 

start. 

Directie n.v.t. Nee 

3 Notulen en actiepuntenlijst 27 juni 2022 

• Notulen zijn goedgekeurd. 

• EHBO workshop voor ouders. Deze komt 

later in het jaar.  

• conceptversies Jaarverslag MR 2021-2022 

en Jaarplan MR 2022-2023 komen zo snel 

mogelijk over de mail. Dan wordt het, na 

akkoord door MR, zo spoedig mogelijk op 

de website gedeeld. 

Allen Ja Ja 

4 Veranderende gesprekscyclus * 
Het ouderpanel is vorige week bij elkaar geweest. 
En heeft tips gegeven. Deze worden weer gedeeld 
met de werkgroep portfolio. Dit agendapunt hoeft 

Directie Nee Ja 



niet meer terug te keren op de toekomstige 
agenda's. 

5 Schoolgids 
Deze versie wordt goedgekeurd. 

Directie Ja Ja 

6 Draaiboek COVID. De MR stemt in met dit 
draaiboek. 

Directie Ja Ja 

7 Subsidie basisvaardigheden. Dit is aangevraagd. De 
subsidie is voor taal, lezen, rekenen, digitale 
geletterdheid en burgerschap. Dit kan worden 
ingezet voor bijv. aanschaf extra chromebooks, 
vroegtijdige extra rekenondersteuning. We horen 
uiterlijk 23 december of de subsidie wordt 
toegekend. 

Directie Ja Ja 

8 Klimaat/ warmte in de school 
Er is een onderzoekscommissie geweest van 8 man. 
Er was een mankement in het 
luchtbehandelingssysteem. Er bleek warme lucht in 
de school te worden gepompt.  
We wachten verder het onderzoeksrapport af. 

Directie Nee Nee 

9 Rondvraag en WVTTK 
Er zijn geen vragen. 
De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur. 

Allen n.v.t. Nee 

* terugkerend agendapunt 
 
 

ACTIELIJST  27 juni 2022 

Onderwerp Actiehouder Gereed 

Afstemming met MR Da Vinci, Unicoz en /of 
gemeente m.b.t. klimaat in de school. 
Mogelijkheden bekijken voor extra raam in groep 
4.  

Sander en Frank  

EHBO workshop plannen 
 

Nika 
 

 

Jaarverslag 2021-2022 maken 
 

Sander 
 

 

Jaarplan 2022-2023 opstellen 
 

Sander  

 
 


