
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
S c h o e n m a k e r s t r a a t  2 ,  5 6 1 2  A D  E i n d h o v e n  
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Agenda MR vergadering 31-05-2022 
 
 
Deze vergadering wordt gehouden via een videoconferentie. Wil je de vergadering bijwonen als 
toehoorder, neem dan contact op met de secretaris van de MR Marjan Pontenagel 
(marjan.pontenagel@salto-eindhoven.nl). 
 
19.45 - 21.30 uur  
Notulist:  Malika 
Aanwezig:  
Afwezig met kennisgeving: 
Afwezig: 
 
  
1. Opening, vaststellen agenda  5 min  Jeroen, besluitvormend 
2. Actielijst. Zie notulen  5 min  Jeroen, besluitvormend 
3. Post en mededelingen 10 min  Jeroen, informerend 

o GMR 
o Kinderraad  

4. Organisatie/communicatie thema-avond 10 min  Jeroen, informerend 
5. Speerpunt: 5 gelijke dagen-model 15 min  Werkgroep, informerend  
6. Concept schoolgids 10 min  Annemarie, informerend  
7. Formatieplan/groepsindeling 10 min  Annemarie, informerend 
8. Evaluatie werkdrukmiddelen 10 min  Laura informerend 
9. Kader werkverdelingsplan voortgang 10 min  Laura, besluitvormend 
10. Bezetting MR 10 min  Allen, besluitvormend 
11. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief 10 min  Allen 
 

  
Notuleren: 

21/22 

21 sept Edith 
2 nov  Joy 
7 dec  Laura 
18 jan   Pietje 
15 feb  Marijn 
15 mrt  Joy 
19 apr  Fatih/Laura 
31 mei  Malika/Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 
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Actielijst 
 

Wat? Door wie? Wanneer? 

Thema-avond ouders: 
bewegend leren borgen, 
wanneer wel? 

MR Komende vergadering  

Eindejaarsborrel: Jasper en 
Mohammed uitnodigen 

? Einde schooljaar 

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed informatie 

Mohammed/Jeroen Als er nieuws is 

Ventilatie en airco opvolging 
Marijn vraagt bij Marc hoe 
het nu zit 

Annemarie (Marc) 
Marijn 

 

Document voor 
rekenstrategieën maken, 
zodat ouders weten hoe er 
op school gerekend wordt 

Joy Joy neemt het mee naar de 
rekenwerkgroep. Dit 
actiepunt staat er op ter 
herinnering 

Monitoren hoe het gaat met 
ouders in de school 

MR   

Foto Saskia voor op de 
website 

Saskia en Marjan z.s.m. 

Een nieuwe voorzitter en 
secretaris 
kiezen/voordragen 

Iedereen Voor de een na laatste 
vergadering al over na 
denken wat je wilt. In de een 
na laatste vergadering 
bespreken. 

 


