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Leden 

• Mieke Timmerman  (oudergeleding en notulist) 

• Eva van der Kolk (oudergeleding) 

• Yvonne van Heck (oudergeleding) 

• Marlies Schippers (oudergeleding) 

• Adriana de Rijk (personeelsgeleding) 

• Inez van Velsen (personeelsgeleding) 

• Anouk Huiskamp (personeelsgeleding en voorzitter) 

Advies en akkoord  

Op de volgende punten heeft de MR advies en akkoord gegeven: 

• Schoolgids 

• Inzet Nationaal Plan Onderwijs gelden 2021-2022 en 2022-2023 

• Verhoging van de TSO-bijdrage 

• Kaderbegroting van het SKOVV 

• De reglementen van de MR 

• Het plan voor de vier dagen fysiek op school in de bovenbouw 

• De begroting van de Kleine Prins 

• De formatie voor het schooljaar 2022-2023 

• Vakantierooster 2022-2023 

• Inzet werkdrukgelden 2022-2023 

Scholing 

Mieke, Eva en Yvonne hebben scholing gevolgd die aangeboden werd door het SKOVV. 
Dit scholing voor startende MR-leden. Deze scholing werd digitaal aangeboden. 

Vergaderingen 

Er zijn zeven vergaderingen geweest het afgelopen schooljaar. Zes hiervan waren 
reguliere vergaderingen. Rondom de aangepaste schoolweek in groep 7 en 8 is een 
extra vergadering belegd. 

Communicatie met de GMR 

De MR ontvangt de notulen van de GMR alsmede andere stukken van belang. Daarbij 
vraagt de GMR soms advies aan de MR wat betreft zaken waar zij op hun beurt weer 
advies over moeten geven of mee moeten instemmen. De MR doet de notulen van haar 
vergaderingen toekomen aan de GMR-contactpersoon. Daarnaast worden er met enige 
regelmaat via de mail vragen gesteld. 
 

Aandachtspunten 

• Dit is het eerste schooljaar geweest waarin de Kleine Prins een zelfstandige MR 
had. Er is veel geïnvesteerd in verschillende reglementen. We zijn tevreden met 
het verloop van het eerste jaar. 

• Een advies voor de aankomende jaren is om te investeren in de communicatie 
met de OR. 

• Een advies om de jaarverslagen van de TSO en OR door de oudergeleding van 
de MR in te zien en te controleren. 

• Een advies om na te denken over PR voor de MR en OR.  
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