
                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                            

 

Prins Clausschool Nijmegen 
Notulen MR vergadering donderdag 9 september 2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Eindtijd:  21.35 uur  
Locatie:  Aula 40ste straat 
 
Aanwezig: William van den Berg (directie), Mendy van de Pavert (personeelslid), Mirna de Ruijter 
(personeelslid) Merijn Elbers (personeelslid) Michiel Smeets (ouderlid), Elisabeth Elbers (ouderlid) 
Anneke Kersten (ouderlid) 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp 
 

1.  Opening en mededelingen 
 
Welkom en voorstelronde 
 
Er is een mogelijkheid om de MR-cursus te starten. MR-start/ MR-effectief. (Zie 7. scholing 
nieuwe leden) 
 
 

2.  Notulen 24 juni 2021 
- Mirna neemt het ‘insmeerbeleid’ mee naar een volgende teamvergadering. 
- Merijn vraagt om een kopje: ‘Mag het mailadres door de MR gebruikt voor enquetes en/of 
verkiezingen?’ bij Social Schools 
- Hoe kunnen OMR-leden in de mail van de MR? Merijn vraagt dit aan Bas. 
 

3.  Punten directie 
- informeren over status nieuwbouw 
Al veel gedeeld via Social Schools.  
Er zullen units komen met twee verdiepingen op locatie 81.  
Grootste zorg op dit moment is het logistieke probleem m.b.t. het verkeer. Gemeente, school 
en Conexus denken hier over na. 
- status Vervangingsprotocol 
Concept is doorgestuurd naar leden van de MR. Het protocol kan nog niet vastgesteld 
worden, want het team heeft dit protocol nog niet ingezien. 
Volgende vergadering dit stuk aftikken.  
 
Zijn er ouders die bevoegd zijn om voor de klas te staan? William stuurt ouders de vraag 
m.b.t. het invallen bij nood.  
 
- Risico Inventarisatie & Evaluatie uit 2019 en Plan van Aanpak 
Mirna en William zullen de Risico-inventarisatielijst invullen. Vanuit deze lijsten worden er 
acties ondernomen door een extern bedrijf (VBA adviseurs). Dit wordt bekostigd door 
Conexus. 
 
- Het beleidsplan gedrag en noodplan vervanging op de website plaatsen. 
Ook de notulen op de website gaan plaatsen. 

4.  Ingekomen post 
N.v.t. 

5.  Vergaderdata MR 21-22.  
 
Week 41-2021, dinsdag 12 oktober 
Week 47-2021, woensdag 24 november 



                                                                                                                                            
 
 

Week 2-2022, maandag 10 januari 
Week 7-2022, dinsdag 22 februari 
Week 13-2022, dinsdag 29 maart 
Week 20-2022, maandag 23 mei 
Week 25-2022, donderdag 23 juni 
 
Nieuwe vergadertijd 19.30uur. 
Directie sluit om 20.30uur aan. 
 

6.  Status vacature personeelslid MR 
 
Mendy is de MR vanuit het personeel komen versterken! 

7.  Scholing nieuwe leden 
Michiel en Elisabeth hebben interesse voor de start cursus MR 
Anneke heeft interesse in de vervolg cursus MR-effectief. 

8.  Actielijst 
Hebben leden MR ontvangen 

9.  Rondvraag 
N.v.t. 

 
 


