
 

Notulen MR vergadering OBS J Emmens 
Datum: 21 juni 20.00 uur – 21.30 uur 

Aanwezig: Nicole, Anita, Rianne, Henk en Janine 

Voorzitter: Nicole 

Notulist: Janine 

 

 Actiepunten 

Opening  
Dit is de laatste MR-vergadering van dit 
schooljaar 

 

Vaststellen notulen  
 
Een oproep voor een externe notulist is 
nog niet geplaatst. Dit wordt verschoven 
na de zomervakantie. 

 
De jaarplanning is nog niet uitgewerkt.  
 

 

 

- Janine plaatst na de zomervakantie een 

oproep op Social Schools 

 

- Anita werkt de jaarplanning verder uit.  

Ingekomen stukken 
 
Vakantierooster/margedagen schooljaar 

2022-2023 

Het vakantierooster en de margedagen 
zijn binnen de MR gedeeld. Er vindt nog 
overleg met het Kompas plaats over 
eventueel een vrije middag na het 
sinterklaasfeest. 
 
Aanbevelingen externe audit 

De aanbevelingen vanuit de externe 

audit zijn gedeeld met de MR. Op 

donderdag 23 juni aanstaande is er een 

eerste bijeenkomst met alle nieuwe 

teamleden voor het schooljaar 2022-

2023. Tijdens deze vergadering zullen 

gezamenlijk prioriteiten gesteld worden 

voor (de) komend(e) ja(a)r(en).  

Er zal onder andere een keuze gemaakt 
moet worden voor een 
registratiesysteem van de korte cyclus. 

 
 
 
 

- Henk overlegt met het Kompas over een vrije 
middag na het Sinterklaasfeest. 

 
 
 



De inventaris van de kleutergroep zal een 
update krijgen. 
Er wordt een instructiemodel gekozen 
waar we mee gaan werken. Daarnaast 
gaan alle scholen binnen stichting 
PrimAH zich heroriënteren op een 
(nieuw) leerlingvolgsysteem. Ook het 
rekenonderwijs wordt onder de loep 
genomen (stichtingbreed). Er zijn dus 
veel onderwerpen om aan te werken.  
De organisatie hiervan is belangrijk.  

Ouderavond 30 juni 

Het doel van deze avond is om het 
nieuwe team te leren kennen. Ook 
worden tijdens deze avond de doelen en 
organisatie voor komend schooljaar 
gedeeld. Daarnaast is er tijd voor een 
informeel praatje met alle aanwezigen. 

 
 
 

Ontwikkelingen OR 
 
Binnen de OR zijn de voorzitter en 
daarnaast twee leden opgestapt. Janet 
Homan is nu benoemd als nieuwe 
voorzitter. Jolanda Hummel is de nieuwe 
secretaris van de OR. De OR is 
voornemens om actief mensen te gaan 
benaderen, zodat elke groep 
vertegenwoordigd is binnen de OR. 
Komend schooljaar worden er nieuwe 
richtlijnen opgesteld m.b.t. budgetten en 
verantwoordelijkheden.  

 

Ontwikkelingen Spil 
 
Op dit moment is er geen beheerder van 
de Spil. De Spil wordt op dit moment nog 
in stand gehouden door de 3 
kernpartners (Kinderopvang, het Kompas 
en Emmens), de voorzitter en de 
penningmeester vanuit het dorp. 22-6-
2022 is er overleg met de wethouder om 
het aantal uren voor de beheerder op te 
hogen. 23-6-2022 volgt er een 
bestuursvergadering en is er nog een 
vergadering met de vrijwilligers binnen 
de Spil. Er is op dit moment veel onrust.  

 
 

Bezoek RVT PrimaH 
 
Op vrijdag 17 juni heeft de Raad van 
Toezicht een bezoek gebracht aan onze 
school. Tijdens dit bezoek zijn de 

 



uitkomsten van de externe audit 
besproken. De Raad van Toezicht heeft 
de complexiteit binnen onze school 
waargenomen. Daarnaast is er gesproken 
over het toekomstperspectief van de 
school binnen het dorp.  

Planning MR-vergaderingen 2022-2023 
 
De eerste vergadering is vastgesteld op 
26 september 2022. Er ligt een voorstel 
voor overige data, maar dit worden pas 
vastgesteld tijdens de eerste vergadering 
in het nieuwe schooljaar.  
Voorstel voor overige vergaderingen in 
de week van:  
14 november 
23 januari  
6 maart 
24 april ( = meivakantie) 
5 juni 
 

 
 

- De MR stelt tijdens de eerste vergadering op 
26 september de vergaderdata vast voor het 
schooljaar 2022-2023. 

 
 

Samenwerking Kompas 
 
De samenwerking tussen beide scholen is 
in het belang van de kwaliteit van het 
onderwijs in Gasselternijveen.  
Komend schooljaar wordt het voorste 
lokaal van het Kompas het wissellokaal, 
waar beide scholen gebruik van kunnen 
maken. Daarnaast zullen er komend 
schooljaar op beide scholen 
muzieklessen verzorgd worden door een 
vakleerkracht.  
Ook is het streven er om de vouwwand 
(deels) te openen tussen beide scholen.  
En zal er bij meerdere activiteiten 
samenwerking gezocht worden.  

 

Financiën 
 
Een voorstel van de jaarbegroting en de 
besteding van het beschikbare geld is 
gedeeld met de MR. Na overleg voert 
Janine nog een aantal aanpassingen 
door.  
  

 
- Janine past de jaarbegroting MR aan.  

Statuten 
 
Dit wordt volgend schooljaar opgepakt in 
de nieuwe samenstelling.  
 

 
 

- MR stelt statuten vast tijdens de eerste 
vergadering van het schooljaar 2022-2023.  

  



 
 
W.V.T.T.K. 
 
Dit was de laatste vergadering van 
Rianne als MR-lid van obs J. Emmens. De 
voorzitter bedankt haar voor de fijne 
samenwerking en haar inzet. 
 
 

Rondvraag 
 
 
 

 

 


