
                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                            

 

Prins Clausschool Nijmegen  

 
Notulen MR vergadering donderdag 23-6-2022 
 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd:  21.30 
Locatie:  Locatie 40 
 
Uitgenodigd: William van den Berg (directie, vanaf 20.30uur), Mendy van de Pavert (personeelslid), 
Mirna de Ruijter (personeelslid) Merijn Elbers (personeelslid), Michiel Smeets (ouderlid) Elisabeth 
Elbers (ouderlid) en Anneke Kersten (ouderlid/voorzitter) 
 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp 
 

1.  Opening en mededelingen 
 
Eén mededeling: 
Mirna, Mendy en Merijn zijn volgend schooljaar ook lid van de PMR.  

2.  Notulen 23-5-2022 en actielijst 
Zie bijgevoegde notulen  
 
Elisabeth is naar de OV-vergadering geweest. Was gezellig. Veel leden van de OV zullen 
gaan stoppen, maar er is al weer nieuwe aanwas. 
Fijn dat je er bij bent geweest Elisabeth. 
 
Na een aantal kleine aanpassingen zijn de notulen vastgesteld.  
 
 

3.  Ingekomen post 
- Stemmen geleding GMR  
Alle OMR leden hebben gestemd of zijn van plan te stemmen. 
 

4.  Speerpunten MR 2022-2023 
Waar wil de MR komend schooljaar aan gaan werken?  
- Sociale/fysieke veiligheid op school 
- Ouderbetrokkenheid op school 
- Ouderbetrokkenheid bij de MR (Foto MR in het PeeCeetje) 
- Tussenevaluatie in januari 2023, hoe functioneert de MR? 

5.  Punten directie (met William) 
 
Punten gesteld aan directie:  
 
De schoolgids wordt voor nu geactualiseerd. Voor volgend schooljaar wordt de gids tegen het 
licht gehouden. Er wordt gekeken naar hoe de gids er op langere termijn uit gaat zien en wat 
het doel is.  
De huidige schoolgids wordt z.s.m. doorgestuurd (Graag voor donderdag 30 juni) naar de 
MR.  
Merijn zal deze plaatsen op ‘Teams’. De MR kan deze beoordelen en aanpassen. 
 
William communiceert het ‘insmeerbeleid’ naar ouders en leerkrachten. Mirna stuurt dit naar 
William toe.  
 

1. Nieuwbouw  



                                                                                                                                            
 
 

William deelt de concept-versie van de plattegronden. 28 juni is er weer een 
bijeenkomst met de architect en een afvaardiging van de PCS.  

2. Formatieplan 
In het schooljaar 2022-2023 zal de PCS starten met 15 groepen. Er zal geen 
instroomgroep komen in januari 2023. Dit betekent dat er een middenbouw groep bij 
zal komen.  

3. Jaarplan aankomend schooljaar: Dit komt terug op de eerste MR vergadering van het 
nieuwe schooljaar.  
 
 
Volgend jaar ‘Schoolplan’ wederkerend terug laten komen op de agenda van de MR. 
 
  

6.  Arbobeleidsplan/Risico Inventarisatie Evaluatie  
Stand van zaken: 
Er zijn een aantal dingen gebeurd; Glasmetingen → Alle ramen op locatie 81 worden beplakt 
met folie. Dit zorgt voor meer veiligheid. 
Bestrating van locatie 40 wordt gerestaureerd. 
Schuurtje op locatie 81, wordt nog voor de zomervakantie gesloopt. 
Kasten op locatie 81 zijn vastgezet tegen de muur.  
De vluchtroute op locatie 81 (Lokaal groep 7a) is nog afgedekt door fietsen.   
 

7.  Plannen data vergadering MR schooljaar 2022-2023 
 
Ma. 12 september 
Di. 18 oktober  
Woe. 30 november  
Do. 19 januari → Wordt 12 januari 
Ma. 6 maart 
Di. 18 april 
Woe 31 mei 
Do. 29 juni 
 

8.  Rondvraag 
Geen rondvragen. 
 
Afsluiting  

9.  Actielijst volgende vergadering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


