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

Punt Onderwerp Wie Besluit Bijlage 

1 Opening en mededelingen vanuit MR 
 

Voorzitter n.v.t. Nee 

2 Mededelingen vanuit de directie 

• Diverse personele zaken worden verteld. 

• Corona golft zo af en toe nog rond. 

• Portfoliomap is klaar, de uitleg over het 

invullen is aan de leerkrachten gegeven. Het 

heet vanaf nu weer “rapport”. 

 

Directie n.v.t. Nee 

3 Notulen en actiepuntenlijst 12 september 2022 
Waren reeds goedgekeurd 

• EHBO workshop plannen: Nika is druk met 
de organisatie, twee avonden met kleine 
bijdrage begin volgend jaar. 
 

Allen Ja Ja 

4 Aanmeldprocedure PO en VO (informerend) 

• De achterliggende gedachte is een meer 

evenredige verdeling over de VO scholen in 

Zoetermeer. 

• Scholenbezoek met de groepen 8 is 

afgeschaft. 

• Binnen het PO komt ook een aanname 

beleid. 

• Op de website moet komen te staan dat 

onze maximale groepsgrootte 28 is.  

Directie Nee Ja 

5 Begroting (instemming) 
De MR stemt in met de begroting en heeft deze 
ondertekend. 

Directie Ja Ja 

6 Schooldocument (ook bekend als Schoolplan) 
(instemming) 
De MR stemt in met het schooldocument en heeft 
deze ondertekend. 

Directie Ja Ja 

7 Schoolplein + STEAM (informerend) Directie Nee Nee 



STEAM staat voor Science, Technology, 
Engineering, Art en Mathematics. 
Er komt een leerlijn van 4-12 die ook weer aansluit 
op het VO. 

8 Ontwikkelingen warmte / klimaat in de school 
(informerend) 
In de lokalen zijn CO2 meters geplaatst.  
De afstemming met de gemeente en de diverse 
schoolbesturen van ons complex wordt voortgezet. 

Allen Nee Ja 

9 Verantwoording en begroting OR (informerend) 
Deze hebben we bekeken en zijn goedgekeurd. 

Allen Nee Ja 

10 Rondvraag en WVTTK 
Niets meer ter tafel komende wordt de vergadering 
gesloten om 21.30 uur. 

Allen n.v.t. Nee 

 
 
ACTIELIJST  12 september 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 
 

Afrondende fase 

Jaarverslag 2021-2022 maken Sander 
 

Ja 

Jaarplan 2022-2023 opstellen 
 

Sander Ja 

 


