Medezeggenschapsraad
Inghelosenberghe
Woensdag 13 oktober 2021
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Via Teams
Voorzitter: Jordy
Secretaris: Georgina
Aanwezig:
OMR: Jordy Heijman (voorzitter), Dennie Knol
PMR: Georgina Schelfhout(secretaris), Annemiek Nederhof, Inge Dewachter
Directie: /
Afwezig: Karel d'Haens, Marnix Zwartelé,
1. Opening door de voorzitter
Jordy opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en jaarverslag MR 2020-2021 (instemming MR)
Notulen Goedgekeurd. Instemming jaarverslag.
3. Invoegen agendapunten
Data plannen vergaderingen schooljaar 2021-2022
8 december 2021
9 februari 2022
30 maart 2022
18 mei 2022
15 juni 2022
Eventueel nog een extra vergadering in de laatste weken plannen.
4. Huisvesting/schoonmaak (ter informatie)
Het verslag van VLS is gelezen door de voorzitter. Het is belangrijk dat leerkrachten en
leerlingen in een schone omgeving kunnen lesgeven. Wat kunnen we hier nog aan doen? Dit
blijft een moeilijk punt. Het sleept maar door. Het blijft maar op de agenda en er verandert
niets. We willen dat het punt afgevinkt kan worden. We moeten het blijven aankaarten. We
moeten zelf alert blijven. We hebben bovenschools geen aanspreekpunt omdat de GMR van
Perspecto is afgetreden vanwege de fusie. Op 16 november is er een kennismakingsavond
online met de nieuwe GMR. We kijken wie er dan ons aanspreekpunt is.
5. Werkplan MR 2021-2022 (instemming MR)
Alles is aangepast en instemming MR.
6. Evaluatie jaarplan 2020-2021 (instemming MR)
Besproken en instemming MR.
7. NPO-Jaarplan 2021-2022 (instemming MR)
Besproken en instemming MR. Annemiek staat niet bij de BHV.
8. 1-oktobertelling (ter informatie)
Op 1 oktober waren er 218 leerlingen op onze school.
9. Mededelingen vanuit:
- Activiteitencommissie: De jaarrekening is opgemaakt en akkoord. Begin januari
moet dit nog aangepast worden. De penningmeester wordt uitgeschreven en
komt er een nieuwe penningmeester. Dit moet eind oktober rond zijn. De vrijwillige
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ouderbijdrage is door 22% van de ouders niet betaald. Dit is een aandachtspunt.
We willen proberen om via Parro een betaalverzoek te sturen.
Onderwijskundige ontwikkelingen: staat in NPO-jaarplan. We zijn gestart met de
nieuwe rekenmethode. We gaan starten met het mediapaspoort. Muziekonderwijs
is weer gestart.
PMR/team: Maaike is onze nieuwe collega. Zij werkt als trainee dit schooljaar op
Inghelosenberghe. We hebben veel stagiaires op school.
Directeurenraad: Organisatie clusters.

10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
Jordy sluit de vergadering om 20.25 uur.

