
Medezeggenschapsraad      

Bernadette-Mariaschool 

Aan ’t Verlaat 30 

2612 XW  Delft 

Notulen medezeggenschapsraad vergadering 20-1-2022 

 

Aanwezig   Fenny de Blois (voorzitter), Dionne van der Helm-Wilmer (directie) Isabelle 

v.d. Helm,  Maaike Halve (notulist) Janneke Ijmker, Liza Koolhoven, 

Sandra Pellikaan, Marius Plantinga (penningmeester OR)  

Afwezig                        Suzan den Os 

20.00 Fenny opent de vergadering 

Notulen van de vorige MR vergadering  d.d.  

Notulen worden goedgekeurd, de opmerkingen actielijst worden aangepast. 

Post – Er is geen post 

 

Afgevaardigde voor GMR: Er is niemand van de BMS naar de GMR vergadering geweest. Fenny zal 

komend half jaar plaatsnemen in de GMR. Wie er uit de personeelsgeleding plaatsneemt, moet nog 

besproken worden in het team.  

 

Mededelingen/ Personele zaken: 

● Suzan neemt nog geen deel aan de vergaderingen voor de MR. De bezetting voor MR is wettelijk 
bepaald op minimaal 2 personen uit de oudergeleding en 2 personen uit de personeelsgeleding. 
Als Isabel haar tijd erop zit over een half jaar, zou Suzan het wellicht weer op kunnen pakken. 

● De vervanging tijdens het zwangerschapsverlof van Lois is geregeld. Linda en Laura zijn weer 

terug van zwangerschapsverlof. Vervanging van Sipkje die met pensioen gaat na de meivakantie 

is geregeld.  

Begroting: 
Complimenten voor de duidelijke begroting aan Marius. Het boekjaar wordt gelijkgetrokken met het 
schooljaar. Er zal niet meer uitgegaan worden van het kalenderjaar. Dit geeft meer overzicht. Alle posten 
zijn doorgenomen en besproken waar nodig.  
 
Op de vergadering van 12 mei zal de begroting weer besproken worden. Belangrijk bespreekpunt is dan de 
hoogte van de ouderbijdrage en de schoolreis. 
 

Corona:  

De besmettingen lopen ook binnen onze school op. Er is tot nu toe 1 klas in quarantaine gegaan. In de 

andere klassen is het veelal een combinatie van groepjes kinderen die thuis onderwijs krijgen en de 

grotere groep die op school onderwijs volgt.  Complimenten aan de leerkrachten die hybride onderwijs 

verzorgen. Dit vraagt veel van ze. 

Rondvraag:  

Er is geen rondvraag.  
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Actielijst    
Wat   Wie   Wanneer   

Stukje tekst om ouders te werven voor een 
werkgroep is klaar maar moet aangepast 
worden. Dit wordt meegenomen in een 
algemenere tekst over de MR zodat ouders 
weten bij wie zij terecht kunnen bij vragen 
en/of opmerkingen.    

Fenny en Liza  Voor de volgende 
nieuwsbrief   

Flyer voor werving nieuwe leerlingen.  Fenny maakt opzet en 
stuurt dit door Liza 

z.s.m.  

In het team bespreken wie er plaats wil nemen 
in GMR. 

Dionne z.s.m. 

   

 

 

 

Volgende MR-vergaderingen         Volgende GMR-vergaderingen    

Do 24 maart 2022 (Janneke notuleren)  
Do 12 mei 2022 (Isabel notuleren)  
Do 30 juni 2022 (Sandra notuleren)  
Do 15 sept 2022 (Maaike notuleren)  
 

      Woensdag 16 februari 2022 
Dinsdag 12 april 2022 en RvT 
Maandag 13 juni 2022 
Dinsdag 28 juni 2022 (reserve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


